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країни: світовий та національний
аспекти
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Шановні колеги!
Запрошуємо
Вас
взяти
участь
у
Всеукраїнській
науково-практичній
конференції вчених, молодих вчених,
аспірантів, здобувачів та студентів.
Мета конференції – пошук рішень з
актуальних проблем сучасної економічної
науки, встановлення контактів між вченими
різних країн, обмін науковими результатами
і дослідницьким досвідом.
Офіційні мови конференції:
українська, англійська.
Останній день прийому матеріалів для
участі у конференції: 8 грудня 2021 р.
Форма участі: дистанційна.
Збірник тез буде надісланий учасникам
заходу на поштову адресу, вказану у заявці,
протягом 20 днів після проведення конференції.
З метою
відшкодування
організаційних,
видавничих, поліграфічних витрат та витрат з
пересилання збірника матеріалів авторам,
необхідно сплатити організаційний внесок у
розмірі 195 гривень.

Головні напрями конференції:
1. Економічна теорія та історія економічної
думки.
2. Світове господарство і міжнародні
економічні відносини.
3. Економіка та управління національним
господарством.
4. Економіка та управління підприємствами.
5. Розвиток продуктивних сил і регіональна
економіка.
6. Економіка природокористування та
охорони навколишнього середовища.
7. Демографія, економіка праці, соціальна
економіка і політика.
8. Гроші, фінанси і кредит.
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
10. Статистика.
11. Математичні методи, моделі та
інформаційні технології в економіці.
Для участі у конференції необхідно:
 заповнити форму заявки на участь у
конференції (On-line форма заявки на
участь у конференції)
Надіслати на електронну пошту оргкомітету
conf@cesd.org.ua наступні матеріали:
 тези доповіді, відповідно до вимог;
 відскановану квитанцію про сплату
організаційного внеску (реквізити для
сплати будуть надані після отримання
тезисів доповіді).
Після отримання матеріалів, Оргкомітет
протягом двох-трьох днів відправляє на
адресу учасника листа - «Підтвердження».
Прохання учасникам, які не отримали
підтвердження, продублювати листа знову.

Вимоги до тез доповідей:
Обсяг – до 5 сторінок формату А-4 у
текстовому редакторі Microsoft Word (*.doc,
*.docx); шрифт – Times New Roman, розмір –
14; 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10
мм; з усіх сторін поля – 20 мм.
Послідовність розміщення матеріалів у тезах
доповіді: напрямок конференції відповідно до
тематики тез доповіді, прізвище та ініціали
автора (не більше двох); посада, навчальний
заклад, місце роботи у разі закінчення
навчання; місто, в якому його розташовано,
держава; назва статті (великі літери); текст.
Приклад оформлення:
Секція: Фінанси та податкова політика.
Тичина С. Р.
старший викладач кафедри менеджменту,
Одеський економічний університет,
м. Одеса, Україна
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІСКАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Використана література (без повторів)
оформлюється в кінці тексту під назвою
«Література».
У
тексті
посилання
позначаються квадратними дужками із
вказівкою в них порядкового номера
джерела за списком та через кому номера
сторінки, наприклад: [5, с. 15]. Інший спосіб
оформлення використаної літератури не
допускається.
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