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Шановні студенти!
Запрошуємо взяти участь у ХІ Всеукраїнській студентській Інтернет-конференції 

«Сучасний стан, ретроспективи та перспективи розвитку економічної системи 
України», яка відбудеться 18 січня 2016 року.

НА КОНФЕРЕНЦІЇ ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ЗА ТАКИМИ НАПРЯМКАМИ:
І. Суспільно-політичний блок:

1. Соціально-політичні перспективи розбудови державності України.
2. Охорона навколишнього середовища та забезпечення реалізації екологічної 

політики.
3. Розвиток науки та освіти українських ВНЗ.
4. Теорія та історія держави і права.
5. Філософські аспекти суспільних трансформацій в умовах глобалізацій.

ІІ. Економіко-технологічний блок:
1. Міжнародна конкурентоспроможність України в умовах євроінеграційних процесів.
2. Особливості інвестиційно-інноваційної діяльності в економічній системі України.
3. Туризм як складова сталого розвитку економіки України.
4. Стратегії економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації.
5. Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності.
6. Маркетинг та реклама в Україні: інтеграція теорії та практики.
7. Роль фінансово-кредитної та банківської систем у розвитку економіки країни.
8. Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту за умов орієнтації на міжнародні 

стандарти.
9. Використання інформаційних технологій та економіко-математичних методів у 

вирішенні економічних проблем.
10. Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства і 

торгівлі.
11. Товарознавство та експертиза продовольчих та непродовольчих товарів.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька.

Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори та наукові керівники.
У разі значних розходжень поданих тез із вимогами, оргкомітет залишає за собою право 

редакції авторського тексту або відхилення публікації.



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ТА СТАТЕЙ:
• тип шрифту Times New Roman, розмір шрифту 14, стиль-звичайний (normal);
• міжрядковий інтервал – 1,5;
• відступ на абзац 1,25 – не користуватись кнопкою табуляції;
• параметри сторінки: зверху, зліва, справа, знизу – 2 см;
• посилання наводяться у тексті в квадратних дужках (напр. [2, с.17] –  

джерело 2 за списком використаних джерел, стор. 17);
• у правому кутку – ім’я прізвище автора, курс, спеціальність, форма навчання, нижче 

через інтервал прізвище та ініціали наукового керівника, через інтервал нижче назва ВНЗ і 
місто;

• через інтервал по центру – назва доповіді (великими літерами, жирним шрифтом, 
розмір шрифту – 14);

• через інтервал друкується основний текст доповіді; 
• список використаних джерел друкується в кінці доповіді; 
• сторінки не нумеруються;
• зноски в кінці сторінок і документу не вставляти;
• подається електронний варіант наукової роботи на електронну адресу:   

conf-cv@ukr.net, який назвати прізвищем автора.

УВАГА!
РОБОТИ З МАЛЮНКАМИ 

НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!
РОБОТИ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ

ЗАЗНАЧЕНИМ ВИМОГАМ,
НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. До 28 грудня 2015 р. включно надіслати заявку на участь, тези доповіді (статтю), 

копію квитанції про оплату (або в електронному листі вказати дату, час та суму платежу) 
на електронну адресу оргкомітету.

2. До 18 січня 2016 р. наукові роботи будуть розміщені на сайті за адресою:  
www.conf.chv.ua

3. З 18 січня 2016 р. зареєструватися на сайті Інтернет-конференції. При реєстрації 
обов’язково в якості логіна вказати Прізвище та Ім’я учасника українською мовою. 

4. Обговорення тез розпочнеться з 18 січня 2016 р. 

Організаційний внесок складає:
• публікація тез (2-3 сторінки) - 50 грн. (для бажаючих отримати збірник – 85 грн.);
• публікація статей (5-6 сторінок) - 80 грн. (для бажаючих отримати  

збірник – 115 грн.).

Організаційний внесок включає часткові витрати на проведення конференції та 
видання збірника тез, який буде надіслано учасникам конференції протягом місяця з 
моменту проведення конференції.

Реквізити для сплати організаційного внеску:
• Номер картки Приватбанку для поповнення 5168 7553 8761 2944. Отримувач – 

Сергій Галамашевич;
• Призначення платежу (для тих, хто оплачуватиме через касу чи Приват24) – за 

участь у конференції. На документі про оплату вказати Прізвище учасника (-ів).

Контактна інформація
Телефон:  (095) 877-85-75 – Cергій Галамашевич.
  
E-mail:  conf-cv@ukr.net
Web-сайт: www.conf.chv.ua


