
ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
Міжнародна науково-практична 

конференція 
“ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ ТА 

УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ ТА 
ПРАКТИКА” 

 
Шановні колеги! 

Запрошуємо вчених, викладачів, 
докторантів, аспірантів, здобувачів, 
магістрантів, студентів, представників 
державних органів влади та місцевого 
самоврядування, представників 
підприємницьких структур взяти участь у 
Міжнародній науково-практичній 
конференції “Економіка, фінанси та 
управління: теорія та практика”, яка 
відбудеться 30 червня 2017 року в 

м. Полтава. 
 

НАУКОВІ СЕКЦІЇ: 
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. Економіка сільського господарства і 

АПК. 

6. Енергозбереження. 
7. Економіка торгівлі та послуг. 
8. Економіка промисловості. 
9. Розвиток продуктивних сил і 

регіональна економіка. 
10. Інновації та інвестиційна 

діяльність. 
11. Демографія, економіка праці, 

соціальна економіка і політика. 
12. Туризм та готельно-ресторанна 

справа. 
13. Бухгалтерський облік, аналіз та 

аудит. 
14. Фінанси, банківська справа, 

страхування. 
15. Математичні методи, моделі та 

інформаційні технології в економіці. 
16. Статистика. 
17. Маркетинг. 
18. Менеджмент. 
19. Логістика та транспорт. 
20. Публічне управління та 

адміністрування. 
 

Учасники конференції отримають: 
1) програму конференції; 

2) сертифікат учасника; 
3) друкований збірник конференції; 

4) електронний збірник конференції. 
 

Для участі у конференції Вам 
необхідно до 30 червня 2017 року 

(включно) надіслати на адресу 

організаційного комітету: 
economics.conf@gmail.com 

або 

economics.confer@gmail.com 
1. Тези. 
2. Чек про оплату. 
3. Відомості про авторів. 

Реквізити для оплати тез будуть 

надіслані учасникам конференції 

електронною поштою у листі-

підтвердженні про отримання і 

прийняття матеріалів. 

Копію квитанції про оплату слід 

обов’язково надіслати на електронну адресу 

оргкомітету не пізніше вказаного у листі 

терміну. 

 
Вартість публікації у збірнику тез 

доповідей, сертифікат учасника, програма 

конференції та поштові витрати на 

доставку авторського примірника для 

учасників з України становить 
35 гривень за кожну повну (або неповну) 

сторінку формату А4. 

Рекомендований обсяг тез доповіді – 
3 – 6 сторінок. 

 
На одну наукову працю надсилається 

1 (один) примірник збірника та 

1 (одна) програма конференції на адресу 

першого автора, який вказаний в 

відомостях про авторів. 

 
Прохання додаткові примірники 

замовляти завчасно. 

 
Вартість публікації у збірнику тез 

доповідей, сертифікат учасника, програма 

конференції та поштові витрати на 

доставку авторського примірника для 

іноземних учасників становить 7 USD за 

кожну повну (або неповну) сторінку 

формату А4. 

Рекомендований обсяг тез доповіді –  

3 – 6 сторінок. 
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Збірник тез конференції буде 

надісланий учасникам на поштову 

адресу, вказану у заявці, протягом 

15 днів після проведення наукового  

заходу. 

 

Збірнику за матеріалами наукової 

конференції присвоюються відповідні 

бібліотечні індекси УДК та ББК. 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 

Набір тексту тез виконується у редакторі 

Microsoft Word у форматі “doc” або “rtf”: 

шрифт – TimesNewRoman; розмір кегля – 14; 

міжстроковий інтервал –1,5; розміри: 

абзацу – 1,25 см; поля верхнього, нижнього і 

лівого та правого – 2,0 см. 

У тексті тез допускається включення 

таблиць і рисунків. 

Формули подають за допомогою 

вбудованого редактора формул 

MSEquation курсивом і нумерують з 

правого боку. 

Рисунок подають як єдиний графічний 

об’єкт (чорно-білий). 

Таблиці, рисунки виконують 

вбудованим редактором Microsoft Word і 

розміщують посередині. 

Посилання та список літератури 

оформляють згідно з вимогами ВАК 

України (бюл. № 5, 2009). 

 

Рубрикація тез доповідей повинна 

містити наступні дані: 

– УДК (у лівому верхньому кутку перед 

відомостями про авторів); 

– назва секції; 

– прізвище й ініціали автора й 

співавторів; вчене звання або науковий 

ступінь (для осіб, які його мають), посада 

(шрифт напівжирний, вирівнювання по 

правому краю); 

– назва навчального закладу, де  

працює або навчається автор(и) (шрифт 

напівжирний, вирівнювання по правому 

краю); 

– назва тез (прописними буквами), 

(шрифт напівжирний, вирівнювання по 

центру); 

– текст доповіді; 

– список використаних джерел. 

 

Назва файлу повинна відповідати 

прізвищу першого співавтора. 

 

Кількість співавторів тез – не більше 

трьох. 

 

Мова тез: українська, російська, 

англійська, білоруська, польська. 

 

Зразок оформлення тез 

 

Назва секції 

УДК 

 

ПІБ автора, науковий ступінь, 

вчене звання, посада 

місце роботи або навчання 

 

НАЗВА ДОПОВІДІ 

 

Текст доповіді 

 
Список використаних джерел: 

1. 

2. 

Роботи, які не відповідають 

вимогам чи надійшли із запізненням, 

не будутьрозглядатися. 

 

Відповідальність за висвітлений 

матеріал у тезах несуть автори 

доповідей. 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 

Прізвище, ім’я, по- 

батькові 

 

Організація  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Посада  

Робочий телефон  

Мобільний телефон  

E-mail  

Домашня адреса (для 

надсилання 

збірника), індекс. 

ПІБ отримувача 

 

 

 

 

Назва секції  

Тема  доповіді  

 

 

 

Контакти: 

economics.conf@gmail.com 

або 

economics.confer@gmail.com 

Кароліна Олександрівна Бережна– 

координатор конференції 

 

 

Сподіваємося на плідну співпрацю! 
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