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ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
НЕОБХІДНО:
23-27 квітня 2018 р. у Сумському державному
До
16
квітня
2018
р. включно надіслати тези
університеті відбудеться Всеукраїнська науковопрактична конференція студентів, аспірантів і доповідей файлами з назвами, що містять
молодих вчених «Економічні проблеми сталого прізвище автора(ів) (Ivanov_abstract) на е-mail
відповідальних за конференцію на кафедрах.
розвитку».
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Васильєва Тетяна Анатоліївна, д.е.н., проф.;
Біловодська Олена Анатоліївна, к.е.н., доц.;
Боронос Володимир Миколайович, к.е.н., проф.;
Грищенко Вадим Федорович, к.е.н., доц.;
Домашенко Марина Дмитрівна, к.е.н.;
Котенко Станіслав Ігоревич, аспірант;
Захаркіна Людмила Сергіївна к.е.н., доц.;
Ілляшенко Сергій Миколайович, д.е.н., проф.;
Мельник Леонід Григорович, д.е.н., проф.;
Миронова Альона Миколаївна, аспірант;
Павлик Анатолій Володимирович, асистент;
Пронікова Жанна Сергіївна, аспірант;
Сергієнко Альона Миколаївна, студент;
Солодовніков Сергій Миколайович, аспірант;
Романюк Ярославна Сергіївна, аспірант;
Рудь Марія Петрівна, аспірант;
Теліженко Олександр Михайлович, д.е.н., проф.;
Швіндіна Ганна Олександрівна, к.е.н., доц.;
Шкарупа Олена Василівна к.е.н., доц.;
Школа Вікторія Юріївна. к.е.н., доц.
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Економіка;
2. Економіка природокористування;
3. Фінанси, банківська справа та страхування;
4. Менеджмент;
5. Маркетинг;
6. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
7. Публічне управління та адміністрування;
8. Міжнародні економічні відносини.

КЛЮЧОВІ ДАТИ
З 16 по 20 квітня включно перевірка тез на
оригінальність, верстка тез в один файл (.doc /
.docx), формування архіву з тезами учасників та
зверстаним файлом.
До 23 квітня 2017 р. включно - надсилання
зверстаного файлу за секціями кафедр (архів з
тезами) на е-mail: conferenceeconomy@gmail.com
З 23 по 27 квітня включно – проведення
конференції кожною кафедрою за відповідними
секціями.
ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Обсяг тез доповіді: 1–2 сторінки формату А5,
редактор MSWord (.doc / .docx). Поля: ліве,
верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 10 мм. Шрифт
Times New Roman 10 кегель, інтервал одинарний.
Тези
мають
пройти
перевірку
на
оригінальність відповідальними на кафедрі.
СТРУКТУРА ТЕЗ
Назва тез прописним напівжирним шрифтом
по центру; через порожній рядок праворуч статус
автора (аспірант, доцент, докторант, професор
тощо), а також напівжирним шрифтом прізвище,
ініціали автора (авторів); наступний рядок
праворуч – назва установи; через порожній рядок
– текст тез (абз. відступ 10 мм).
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
українська, англійська, російська.

