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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  
  

За ініціативою Інституту фінансово-банківської аналітики  ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

 

7 грудня 2016 року  проводиться 

I Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція  

«Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: 

глобальні виклики та українські реалії»  

  

Мета конференції — формування постійно діючої відкритої платформи для організації дискусії між 

фахівцями та науковцями, які прагнуть до генерування і поширення нових креативних ідей, 

інноваційних наукових розробок, знань та практик у науці та на рівні суб'єктів МСБ.  

  

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  

 Сучасні інструменти, форми, методи та технології у фінансуванні інноваційних проектів 

малого та середнього бізнесу. 

 Практика фінансування інноваційних проектів малого та середнього бізнесу вітчизняними та 

зарубіжними банками.  

 Інноваційна політика держави як фактор економічних змін.   

 Новітні моделі державно-приватного партнерства підтримки інноваційних проектів малого та 

середнього бізнесу. 

 Ризик-менеджмент у фінансуванні інноваційних проектів малого та середнього бізнесу. 

  «Освіта-наука-бізнес»: новий формат співпраці та міжнародна фінансова підтримка 

інноваційних проектів. 

  

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.  

  

Форми участі в Інтернет-конференції:  

 

 Публікація тез в електронному збірнику матеріалів конференції  

 Публікація статті у електронному науковому виданні «Молодіжний економічний 

дайджест» 

  

Учасники конференції отримують можливість:   

 приєднатися до спільноти науковців та практиків у сфері економіки та фінансів, 

 заявити широкій науковій та бізнес-спільноті про свої здобутки та ідеї щодо підготовки нового 

покоління фахівців з інноваційним типом мислення, 

 налагодити прямий зв’язок з досвідченими науковцями, креативними викладачами університеті, 

бізнес-практиками, 

 розмістити логотип своєї організації (навчального закладу, підприємства, компанії) в матеріалах 

конференції, 

 опублікувати статтю у науковому збірнику «Молодіжний економічний дайджест» 

(http://med.kneu.edu.ua/), 

 прийняти участь у засіданні круглого столу за результатами конференції (учасникам буде 

повідомлено окремо на електронну пошту). 

 

  

     
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  

I Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції   

http://med.kneu.edu.ua/


«Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: глобальні 

виклики та українські реалії»  

Голова організаційного комітету:  

ДИБА Михайло Іванович, доктор екон. наук, професор, директор Інституту фінансово-банківської 

аналітики ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)  

Члени оргкомітету:  

Опарін Валерій Михайлович, доктор екон. наук,  професор, директор Інституту фінансово-

інноваційних досліджень ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)  

Брітченко Ігор Геннадійович, доктор екон. наук,  професор, факультет технічних наук та економіки, 

Державний Вищий Професійний Інститут ім. проф. Станіслава Тарновського (м. Тарнобжег, 

Польща) 

Ходакевич Сергій Іванович, кандидат екон. наук, доцент кафедри банківської справи, заступник  

директора Інституту фінансово-банківської аналітики ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (м. 

Київ, Україна)  

Осадчий Євгеній Сергійович, кандидат  екон. наук, доцент кафедри менеджменту банківської 

діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. 

Київ, Україна)  

Поліщук Євгенія Анатоліївна, кандидат екон. наук, доцент кафедри інвестиційної діяльності ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)  

Сибірянська Юлія Володимирівна, кандидат екон. наук, доцент кафедри фінансів, науковий 

співробітник Інституту фінансово-інноваційних досліджень ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)  

Сущенко Олександр Михайлович, кандидат екон. наук, доцент кафедри фінансів, голова наукового 

товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана" 

Суторміна Катерина Миколаївна, кандидат екон. наук, доцент кафедри менеджменту банківської 

діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. 

Київ, Україна)  

Пірожніков Ігор Олегович, директор ТОВ «Дельта лізинг» (м.Київ, Україна)   

Соколов Олександр Сергійович, генеральний директор ТОВ «Компанія «Про-Консалтинг» (м.Київ, 

Україна) 

 Відповідальний секретар оргкомітету:  

Коваленко Олександр Сергійович, аспірант кафедри банківської справи ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна) 

 

Організаційний внесок учасника конференції становить:  

 безкоштовно – за публікацію тез доповіді у збірнику матеріалів конференції в електронному вигляді  

 (з присвоєнням індексів УДК, ББК, ISBN та розміщенням в репозитарії бібліотеки КНЕУ)  

 100 грн. – у разі необхідності отримання офіційного Сертифіката учасника конференції (надсилається 

поштою)   

 200 грн. - за публікацію статті у науковому виданні «Молодіжний економічний дайджест». У 

разі бажання опублікувати статтю у науковому виданні «Молодіжний економічний дайджест» 

необхідно також надіслати текст статті (тільки українською мовою!) та після отримання 

позитивного рішення редколегії про публікацію – протягом 3-х банківських днів надіслати копію 

документа про сплату. Ознайомитись з умовами оформлення статті та її опублікування можна на 

сайті видання: http://med.kneu.edu.ua 

 

 

 

Переказ коштів здійснюватиметься за банківськими реквізитами, які будуть надіслані 

організаційним комітетом у листах-підтвердженнях кожному учаснику. 

http://med.kneu.edu.ua/


  

Для участі у конференції необхідно:  

 до 1 грудня 2016 р. заповнити заяву на участь у  конференції (посилання), 

 до 3 грудня 2016 р. відправити на скриньку conf_ifba@kneu.edu.ua  (з темою повідомлення  

«Конференція-2016»!) тези доповіді або статтю, 

 копію (скан, фото) документа про сплату організаційного внеску для отримання сертифікату 

або публікації статті у електронному науковому виданні.  

У назві всіх файлів обов’язково вказати прізвище учасника (у разі співавторства – першого 

автора) за зразком  - Шевченко_тези, Шевченко_оплата.  

  

УВАГА! Факт прийняття оргкомітетом конференції матеріалів обов’язково підтверджується 

зворотнім електронним листом!  

  

КОНТАКТИ  

Поштова адреса: Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», інститут фінансово-банківської аналітики, 

просп. Перемоги, 54/1, , м. Київ, Україна, 03680.  Телефон: +38 (044) 371-62-48  

Електронна адреса: conf_ifba@kneu.edu.ua  

Контактна особа: Коваленко Олександр Сергійович, відповідальний секретар 

оргкомітету  Тел. +38 (044) 371-62-48, Моб./Viber: +38 (098) 391-10-90,  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ  

 

1. Набір тексту тез виконується в редакторі Microsoft Word 6.0, 7.0: шрифт - Times New Roman; розмір 

кегля - 12; міжрядковий інтервал - 1,0; розміри: абзацу - 10 мм; полів сторінки - 2,0 см. 

2. Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора (або першого співавтора). Файл зберігається в 

одному з форматів .doc, .docx, .rtf (наприклад, Shevchenko.doc). 

3. Рекомендований обсяг тез - до 3-х стор. Нумерація сторінок не проставляється, переноси в тексті не 

допускаються. 

4. Зліва вказати УДК. Справа друкується ім'я та прізвище автора, до якого в виносці прописуються 

науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи та е-mail. У центрі листа друкуються назва тез 

великими літерами (12 напівжирний) і анотація однією з робочих мов конференції. 

5. Текст тез доповіді рекомендується формувати з дотриманням такої структури: актуальність, 

постановка проблеми, виклад результатів дослідження, висновки, література. Структурні елементи в 

тексті не виділяються. 

6. Рисунки і таблиці виконуються засобами Microsoft Word або Microsoft Excel з використанням 

чорно-білої гами кольорів і розміщені по тексту зі збереженням можливості їх редагування. Не 

допускається розміщення в тексті сканованих з інших видань таблиць і малюнків. Всі таблиці і 

малюнки повинні мати назву з використанням шрифту Times New Roman, 12 pt, жирний і 

представлені в книжковій орієнтації сторінки. Нумерація рисунків і таблиць арабськими цифрами 

(рис. 1, табл. 1), а також посилання на них в тексті - обов'язкові. Формули розміщуються по центру, 

нумеруються в круглих дужках праворуч. При наборі формул використовується редактор формул 

Microsoft Equation, вбудований в Microsoft Word. 

7. Посилання на літературні джерела, оформляються за текстом у квадратних дужках. Перша цифра - 

номер джерела в списку літератури, друга - номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки 

відділяються комою, номери джерел - крапкою з комою (наприклад: [1, с. 95-96], [2; 5, 7]). 

8. Після тексту доповіді через 1 абзац вказується список використаної літератури (в алфавітному 

порядку). Заголовок до списку - Література (розмір шрифту - 12, напівжирний курсив). 

Бібліографічний опис джерел для тез оформляється в соответствиии з ГОСТ 7.1-2006 (рекомендується 

https://docs.google.com/a/kneu.edu.ua/forms/d/e/1FAIpQLSf8Gdqzo0ULLYbl3MJjeF_zHK1_nQpfbHZ5PDAbMWbDQn9u-A/viewform
mailto:conf_ifba@kneu.edu.ua
mailto:conf_ifba@kneu.edu.ua


використовувати сервіс http://vak.in.ua). Для тез англійською мовою слід дотримуватися 

міжнародного бібліографічного стандарту АРА (http: // www. Bibme.org/citation-guide/APA/book). 

9. Для участі студентів у конференції обов’язкова рецензія наукового керівника або публікація у 

співавторстві з науковим керівником. 

 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

УДК ... .. 

Прізвище Ім'я По батькові  

вчений ступінь, наукове звання,  

посада, назва організації, e-mail: ... .. 

 

 

НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

Анотація. ... (До 30 слів) 

 

... Вступ ... 

…Постановка проблеми… 

... Результати дослідження ... 

... Висновки ... 

 

Література 

1. Малий І. Й. Держава і ринок: філософія взаємодействія: Монографія / І. Й. Малий, М.ІІ. Диба, М. К. 

Галабурда. - Київ: КНЕУ, 2005. - 358 с. 

2. Lukianenko D. G. Convergence and divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases. Monograpf / D. G. 

Lukianenko, V. I. Chuzhykov, M. G. Wozniak. - Kyiv: KNEU, 2013. - 688 с. 

3. Лівенка А. І. Фінанси освіти: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / А. І. Лівенка. - 2010. - 

Режим доступу до ресурсу: http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Economics/63502.doc.htm. 


