
Шановні колеги! 
Кафедра фінансів, банківського бізнесу та 

оподаткування Національного університету 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 
запрошує до участі у VІ Всеукраїнській науково-
практичній інтернет-конференції з міжнародною 
участю "ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: ДЕРЖАВА, 
РЕГІОН, ПІДПРИЄМСТВО", яка відбудеться з 21 
грудня 2020 р. по 21 січня 2021 року. 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: 
обмін результатами наукових досліджень, 
обговорення актуальних питань теорії та практики 
економічної безпекології. 

На конференції планується обговорення за 
такими науковими напрямами: 

 розвиток теорії економічної безпекології  

 системотворення в економічній безпекології: 

держава, регіон, підприємство 

 забезпечення економічної безпеки держави, 

регіону, підприємства: сучасні концепції, 

напрями дій, способи та алгоритми 

 оцінювання економічної безпеки держави, 

регіону, підприємства 

Для участі в конференції запрошуються 
викладачі ЗВО, фахівці науково-дослідних установ, 
докторанти, аспіранти, магістранти, фахівці та 
аналітики з економічної безпеки, працівники 
органів державного та місцевого самоврядування, 
підприємств, фінансових, банківських та інших 
установ, яким цікава тематика конференції. 

 
Учасники конференції матимуть змогу подати 

статті до колективної монографії (ISBN країни ЄС), 
видання якої планується за результатами 
конференції.  

Контрольні дати конференцій 

Період проведення 
конференції 

21.12.2020 – 21.01.2021  

Остаточний термін 
подання тез 

21.01.2021 р. 

Терміни розсилки 
матеріалів конференції 

30.01.2021 р. 

 
Для обговорення і дискусій матеріали 

конференцій розміщаються на WEB-сайті 
Національного університету «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка» 
www.nupp.edu.ua та онлайн-форумі: https://dist. 
nupp.edu.ua . 

За результатами участі у конференції учасникам 
надаються сертифікат про участь у конференції та 
диск з матеріалами і програмою конференції. 

 
Умови участі в конференції та публікації тез 
1. Форма участі в конференції: заочна 

(інтерактивна). 
2. Тези доповідей направляються лише в 

електронному вигляді. 
3. Робочі мови конференції – українська, 

англійська. 
4. Не пізніше встановленого терміну чекаємо на 

електронну адресу оргкомітету k52@nupp.edu.ua: 
заявку на участь, тези доповіді та скановану копію 
квитанції. 

5. Файли назвати за прикладом: Petrov_Zayavka; 
Petrov_Tezy; Petrov_Chek. 

6. Після надсилання тез доповіді просимо 
обов’язково дочекатися підтвердження про їхнє 
отримання. 

7. Вартість участі в конференції та пересилки її 
матеріалів становить 120 грн. Одноосібні тези 
учасників, що мають науковий ступень доктора наук, 
подаються на безкоштовній основі. 

Зразки оформлення заявки та тез 

доповідей Ви зможете найти на сайті 

університету (www.nupp.edu.ua) 

1. До участі в конференції приймаються 
доповіді, які раніше не публікувалися. 
Максимальна кількість авторів однієї доповіді – 
три. Для студентів, магістрантів та 
аспірантів: якщо науковий керівник автора не є 
співавтором тез, то вказувати його не потрібно. 

2. Обсяг матеріалів – до 3-х повних сторінок 
(без нумерації). Формат – А5, гарнітура – MS Word 
for Windows. 

3. Параметри сторінки: поля зверху, знизу, зліва, 
справа – 2 см; шрифт Тimes New Roman, 12 пт; 
міжрядковий інтервал – 1,2; абзац – 1 см; 
вирівнювання основного тексту по ширині. 

4. Розташування тексту: заголовок 
(напівжирний), наступний рядок – ініціали та 
прізвище авторів (через кому, якщо декілька), 
науковий ступінь, вчене звання, наступний рядок – 
назва організації, яку представляють автори: місто, 
держава (для іноземців); вирівнювання по центру. 

5. Рисунки, таблиці та інші графічні матеріали не 
бажані.  

6. Наприкінці тексту за необхідності наводиться 
Література (напівжирний, по центру). Посилання на 
літературне джерело подаються за згадуванням їх 
у тезах. 

7. Всі формули мають бути набраними в 
редакторі Microsoft Equation - 3.0. 

8. Оргкомітет залишає за собою право 
редагування тез. 

9. Матеріали, які не відповідають наданим 
вимогам, не розглядатимуться. 

http://www.nupp.edu.ua/
https://dist.pntu.edu.ua/
https://dist.pntu.edu.ua/
mailto:k52@nupp.edu.ua
http://www.nupp.edu.ua/


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Голова організаційного комітету:  

Онищенко В. О., д.е.н., професор, ректор 
Національного університету «Полтавська політехніка 
імені Юрія Кондратюка», Заслужений працівник освіти 
України, професор кафедри фінансів, банківського бізнесу 
та оподаткування 

Члени організаційного комітету: 
Сівіцька С.П. – к.е.н., проректор з наукової та 

міжнародної роботи Національного університету імені 
Ю. Кондратюка 

Черниш І.В. – д.е.н., доцент, директор навчально-
наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту 
Національного університету імені Ю. Кондратюка 

Галицька Катаржина - доктор філософії, професор, 
декан факультету менеджменту, Білостоцький 
технологічний університет (Польща) 

Рященко Вікторія - д.е.н., професор, Інститут 
менеджменту інформаційних технологій (Латвія) 

Варналій З.С. – д.е.н., професор, професор кафедри 
фінансів Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

Юрків Н.Я. – д.е.н., професор, радник при дирекції 
Національного інституту стратегічних досліджень  

Козаченко Г.В. – д.е.н., професор, професор кафедри 
економічної безпеки та фінансових розслідувань 
Національної академії внутрішніх справ (м. Київ) 

Момот Т.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри 
фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту 
Харківського національного університету міського 
господарства імені О.М. Бекетова 

Лактіонова О.А. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри 
фінансів і банківської справи Донецького національного 
університету (м. Вінниця) 

Онищенко С.В. – д.е.н., професор кафедри фінансів, 
банківського бізнесу та оподаткування Національного 
університету імені Ю. Кондратюка 

Птащенко Л.О. – д.е.н., професор, завідувач кафедри 
фінансів, банківського бізнесу та оподаткування 
Національного університету імені Ю. Кондратюка 

Єгоричева С.Б. – д.е.н., професор кафедри фінансів, 
банківського бізнесу та оподаткування Національного 
університету імені Ю. Кондратюка 

Маслій О.А. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, 
банківського бізнесу та оподаткування Національного 
університету імені Ю. Кондратюка 

Скриль В.В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, 
банківського бізнесу та оподаткування Національного 
університету імені Ю. Кондратюка, секретар 
організаційного комітету 

Заявка 

на участь у VІ Всеукраїнській науково-

практичній Інтернет-конференції з 

міжнародною участю "Економічна безпека: 

держава, регіон, підприємство"  
 

Прізвище, ім’я та по 
батькові 

 

Науковий ступінь, вчене 
звання 

 

Місце роботи (навчання)  

Посада  

Секція  

Назва доповіді  

Поштова адреса: вулиця, 
дім, квартира, населений 
пункт, район, область, 
країна (для іноземців), 
індекс 

 

Телефони (мобільний, 
домашній, робочий) 

 

E-mail  

Просимо заповнювати всі пункти заявки 

Реквізити для сплати оргвнеску: 
Кошти перераховувати на поточний рахунок 

університету: ДКС України у м. Київ, IBAN 
UA778201720313201002201009727, МФО 820172, 
ЄДРПОУ 02071100, з позначкою «Конференція 
кафедри фінансів». 

Адреса оргкомітету: пр. Першотравневий, 24 ауд. 215а, 
м. Полтава, 36011, Україна. 

 
Координатор конференції: 
Фурманчук Оксана Сергіївна, 066-184-57-96 

Web-сторінка: www.nupp.edu.ua 

E-mail: k52@nupp.edu.ua 

Національний університет «Полтавська політехніка 
Імені Юрія Кондратюка» 

Кафедра фінансів, банківського бізнесу та 
оподаткування 

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка 

Кафедра фінансів 
Національний інститут стратегічних досліджень  

Національна академія внутрішніх справ 
Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова 
Донецький національний університет (м. Вінниця) 
Білостоцький технологічний університет (Польща) 

Університет ISMA (Латвія) 

 
 
 
 

     

VІ ВСЕУКРАЇНСЬКА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 

з міжнародною участю 

 
"ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: ДЕРЖАВА, РЕГІОН, 

ПІДПРИЄМСТВО" 
 

присвячена 90-річчю 
Національного університету  

«Полтавська політехніка 
імені Юрія Кондратюка» 

 

 
 

21 грудня 2020 р. – 21 січня 2021 р. 

Полтава 


