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16 червня 2022 року . Вінниця 

 
Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-

економічного університету (кафедра фінансів) запрошує взяти участь у ХI 

Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції: «Сучасний 

стан та перспективи розвитку фінансової системи України», яка 

відбудеться 16 червня 2022 року на базі Вінницького торговельно-

економічного інституту ДТЕУ. 

Для участі в конференції запрошуються науково-педагогічні працівники, 

науковці, молоді вчені, здобувачі освітнього ступеня «магістр», аспіранти, 

докторанти, представники органів державного і місцевого самоврядування, 

громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, які 

мають відношення до тематики конференції. 

 
Тематика конференції: 

 
1. Модернізація фінансової системи України в умовах економічних 

перетворень. 

2. Інноваційний розвиток суб’єктів господарювання в умовах реформування 

фінансової системи України. 

3. Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовою стійкістю 

підприємств 

4. Розвиток фінансового маркетингу в умовах євроінтеграції. 

5. Математичні методи та інформаційні технологій у забезпеченні розвитку 

фінансової системи України  

6. Сучасна практика формування фінансової та соціальної інфраструктури. 

7. Фінансові аспекти забезпечення сталого розвитку туристично- 

ресторанного бізнесу. 



Вимоги до оформлення статей: 

 

 Поля по 2 см, шрифт Times New Roman (розмір шрифту - 14), 1,5 інтервал між 
рядками, вирівнювання по ширині; міжрядковий інтервал — 1,5; 

 Відступ на абзац 1 – не користуватись кнопкою табуляції; 

 Електронні варіанти матеріалів подаються за адресою: 

konf_kaffin_vtei@ukr.net, набрані у форматі А-4 у текстовому редакторі 
Microsoft Word у вигляді файлу з розширенням *.doc, або *.docx; 

 На першому аркуші з правої сторони друкується прізвище, ініціали автора, 
нижче - назва закладу вищої освіти, і ще нижче – місто; 

 З наступного рядка – по центру напівжирним шрифтом друкується назва 
(великими літерами, розмір шрифту - 14); 

 Сторінки не нумеруються; перенесення слів не допускається; 

 Обсяг статей – від 6 до 8 сторінок; 

 Рисунки, таблиці друкуються вбудованим редактором Microsoft Word. Назва 
рисунка друкується напівжирним шрифтом та розміщується під рисунком по 
центру. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Приклад 
оформлення: Рисунок 1 – Джерела дефіцитного фінансування. 

 Слово «Таблиця» вказують один раз зліва над першою частиною таблиці (з 
абзацного відступу); над іншими частинами пишуть «Продовження таблиці» з 
зазначенням номера таблиці. Приклад оформлення: Таблиця 1 – Класифікація 

фінансових ресурсів. Розмір шрифту табличного тексту на 2 пункти менше 
основного шрифту. Формули виконуються за допомогою редактора формул 
(внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows). 

 Посилання в тексті на джерела зазначати в квадратних дужках [номер 
джерела, стор.], наприклад: [1, с. 13]. 

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути 

оформлений відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 
Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». 

Відповідальність за зміст та відсутність плагіату у матеріалах конференції 

несе автор 

 

Увага! Для публікації в збірнику необхідно до 10 червня 2022 року подати в 
електронному варіанті: 

- заявку; 

- статтю обсягом від 6 до 8 сторінок; 

- рецензію (для здобувачів освітнього ступеня «магістр»); 
- копію квитанції про оплату. 
Усі документи необхідно відправити на е-mail: 

konf_kaffin_vtei@ukr.net 

 
Схема оформлення матеріалів: 

 

 

Організаційний внесок за публікацію статті складає – 240 грн. 

Організаційний внесок включає: часткові витрати на проведення конференції, 
верстку збірника, виготовлення оригінал-макету, макетування, випуск збірника 
у форматі PDF. 

Електронна версія збірників у форматі PDF буде розміщена на сайті ВТЕІ ДТЕУ 
за адресою: http://www.vtei.com.ua (відділ наукової роботи та міжнародної 
співпраці). 

Реквізити для оплати організаційного внеску: р/р ВТЕІ ДТЕУ № 

UA108201720313241001202004575; ГУДКСУ у Вінницькій обл. МФО 820172, код 
ЄДРПОУ 01562987. Призначення платежу: за участь у конференції (обов’язково 

вказати прізвище автора статті). Отримувач платежу: Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ. 

За додатковою інформацією звертатися: 

konf_kaffin_vtei@ukr.net 
(0432) 55-04-26 кафедра фінансів 

063-564-49-17 – д-р.екон.наук, доцент Нікітішин Андрій Олександрович. 

УДК 

Прізвище, ініціали автора (ів) 

Викладач/аспірант/здобувач освітнього ступеня «магістр» /14 pt, Ж/ 

Навчальний заклад /14 pt/ 

НАЗВА СТАТТІ /14 pt, Ж/ 

Анотація мовою статті (без слова анотація, без абзацного відступу, курсив). 

Рекомендовано від 3 до 5 рядків. 

Ключові слова: (без абзацного відступу, не менше 5 слів, курсив). 

Основний текст повинен мати такі необхідні елементи, як: постановка 

проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або практичними 

завданнями, формулювання цілей статті, посилання на сучасні дослідження 

та публікації, виклад основного матеріалу дослідження, висновки /14 pt/ 

Список використаних джерел: /14 pt, Ж/ 

mailto:konf_kaffin_vtei@ukr.net
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ЗАЯВКА 

на участь у XI Всеукраїнській науково-практичній інтернет-

конференції: 

«Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України» 
 

ПІБ автора статті  
 

 

ПІБ, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника (для здобувачів) 
 

 

Навчальний заклад (повністю) 
 

 

Курс, спеціальність, освітній ступінь (для здобувачів) 
 

 

Адреса (з індексом), телефон, е-maіl 
 

 

Назва статті (в збірнику наукових праць за матеріалами конференції) 
 

 

Секція, в якій бажаєте взяти участь (вказати номер) 
 

 

 

 
 

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ! 
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