ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
16-18 квітня 2019 р. у Сумському державному
університеті відбудеться Міжнародна науковопрактична конференція студентів та молодих
вчених імені професора Балацького О. Ф.
«Економічні проблеми сталого розвитку».

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:
надіслати тези доповідей до 8 квітня 2019 р.
включно файлами з назвами, що містять
прізвище автора(ів) (Ivanov_abstract) на е-mail
відповідальних за конференцію на кафедрах
ННІ ФЕМ імені Олега Балацького.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Васильєва Тетяна Анатоліївна, д.е.н., проф.;
Шкарупа Олена Василівна, д.е.н., доц.;
Решетняк Ярослав В’ячеславович, аспірант;
Боронос Володимир Миколайович, к.е.н., проф.;
Ілляшенко Сергій Миколайович, д.е.н., проф.;
Мельник Леонід Григорович, д.е.н., проф.;
Теліженко Олександр Михайлович, д.е.н., проф.;
Захаркіна Людмила Сергіївна, к.е.н., доц.;
Жулавський Аркадій Юрійович, к.е.н., проф.;
Смоленніков Денис Олегович, к.е.н., доц.;
Григоренко Євгенія Ігорівна, студент;
Мкртчян Олександр Каренович, студент.

КЛЮЧОВІ ДАТИ
З 8 по 15 квітня включно перевірка тез на
оригінальність, верстка тез в один файл (.doc /
.docx), формування архіву з тезами учасників та
зверстаним файлом.
До 16 квітня 2019 р. включно - надсилання
зверстаного файлу за секціями кафедр ННІ ФЕМ
імені Олега Балацького (архів з тезами) на е-mail:
fem@ntsa.sumdu.edu.ua
З 16 по 18 квітня включно – проведення
конференції на кафедрах ННІ ФЕМ імені
Олега Балацького за напрямами.

3. Міжнародні економічні відносини
4. Адміністрування бізнесу та сталий розвиток
5. Галузеві аспекти економіки підприємства
6. Тенденції розвитку маркетингу
7. Маркетинг інновацій та інновації у маркетингу
8. Фінанси та кредит
9. Менеджмент організацій
Шкарупа Олена Василівна,
д.е.н., доц., заступник директора з наукової 10. Управління персоналом
роботи ННІ ФЕМ імені Олега Балацького
11. Адміністративний менеджмент
+38 050-288-62-18
12. Управління проектами
elenashkarupa@econ.sumdu.edu.ua
13. Державна служба

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).

Міжнародна науково-практична
конференція студентів та молодих
вчених імені професора
Балацького О. Ф. «Економічні
проблеми сталого розвитку»

16-18 квітня 2019 р.
Суми
Україна
Запрошуємо вчених та викладачі ВНЗ,
аспірантів, студентів та молодих вчених
КОНТАКТНІ ОСОБИ ОРГКОМІТЕТУ
Решетняк Ярослав В’ячеславович,
аспірант, в. о. голови НТСА
ННІ ФЕМ імені Олега Балацького
+38 095-833-99-45
ya.reshetniak@ntsa.sumdu.edu.ua

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Обсяг тез доповіді: 1–2 сторінки формату А5,
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
редактор MSWord (.doc / .docx). Поля: ліве,
1. Cтратегії переходу України до сталого верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 10 мм. Шрифт
Times New Roman 10 кегель, інтервал одинарний.
розвитку
2. Економіка природокористування та охорони Тези мають пройти перевірку на оригінальність
відповідальними на кафедрі.
навколишнього середовища

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
українська, англійська.

