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Шановні науковці, викладачі ВНЗів, здобувачі вищої освіти, представники органів  

державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій! 

 

Запрошуємо взяти участь у роботі 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Стратегічні вектори соціально-економічного розвитку 

на мікро- та макрорівні» 

(посвідчення УкрІНТЕЛ № 54 від 05.02.2016 р.) 
 

17-18 листопада 2016 року 

м. Полтава 

Планується робота за секціями: 

1. Теоретичні аспекти розвитку економічних систем в сучасних умовах. 

2. Фінансово-аналітичне забезпечення макроекономічного розвитку України.  

3. Актуальні проблеми та перспективи розвитку вітчизняної системи обліку та статистики. 

4. Соціально-економічний розвиток регіонів: вітчизняний та зарубіжний досвід  

5. Стратегія розвитку та державне регулювання соціально-економічного розвитку України. 

Робоча мова конференції – українська. 

 

Форма проведення конференції дистанційна. Матеріали конференції розміщуються в 

електронному вигляді на сайті ПДАА www.pdaa.edu.ua для обговорення. За підсумками 

конференції буде сформований електронний збірник матеріалів в PDF-форматі, який буде 

надіслано авторам на електронні адреси, зазначені у заявці.  

Участь у конференції - безкоштовна. Кожен учасник може отримати іменний сертифікат 

учасника конференції (вартість сертифікату із пересилкою - 50 грн). Про необхідність отримання 

сертифікату слід вказати в заявці на участь у конференції. 

Для участі в конференції необхідно до 1 листопада 2016 року надіслати на адресу оргкомітету 

заявку на участь (зразок додається) та тези доповіді. Тези студентів, магістрантів, аспірантів 

мають супроводжуватися рецензією наукового керівника. 

Заявки на участь в роботі конференції та тези доповідей подавати науковому секретарю 

конференції Єгоровій Олені Володимирівні на адресу електронної пошти: 

olena.iegorova@pdaa.edu.ua. Деталі за тел.: 050-08-02-198, 068-922-83-95 або 05322-2-29-91 

(кафедра економічної теорії та економічних досліджень). 

Про прийом матеріалів на електронну адресу автора буде надіслано повідомлення. Якщо 

повідомлення протягом двох робочих днів не одержано – продублюйте відправку або 

передзвоніть! 

 

http://www.pdaa.edu.ua/
mailto:olena.iegorova@pdaa.edu.ua


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

1. До опублікування приймаються тези, які не друкувалися раніше. 

2. Кількість авторів – не більше двох. 

3. До друку приймаються тези набрані в редакторі Word у вигляді комп'ютерного файлу з 

розширенням   *.doc. Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора та номеру секції. 

(наприклад, Бойко_секція1.doc. ) 

4. Обсяг тез – 2-3 сторінки формату A4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова. 

5. Поля – 2 см з усіх боків. Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий 

інтервал – 1,5; стиль – Normal (звичайний). Відступ першої строки (абзац) – 1,25 мм. Номери 

сторінок не проставляти. 

6. Використання ілюстративних матеріалів повинно бути мінімальним. Усі рисунки виконуються 

у графічних редакторах, сумісних з текстовим редактором Word. Формули виконуються в 

редакторі формул Microsoft Equation. Всі рисунки групуються як єдиний об’єкт. Кожна 

ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана, таблиця – мати назву. 

7. Посилання на літературні джерела у тексті позначаються у квадратних дужках із зазначенням 

номера у списку використаних джерел та (через кому) номера сторінки. 

8. Загальна схема побудови тез: 

 перший рядок – код УДК у лівому верхньому кутку; 

 назва тез – шрифт напівжирний, всі літери – прописні, вирівнювання ‒ по центру; 

 прізвища та ініціали авторів, науковий ступінь та вчене звання, вирівнювання ‒ по центру; 

 місце роботи / навчання,  вирівнювання – по центру (без скорочень); 

 науковий керівник (для студентів, магістрантів, аспірантів), вирівнювання ‒ по центру; 

 вільний рядок; 

 основний текст; 

 список використаних джерел,оформлений згідно встановлених вимог ВАК України. 

Роботи, що не відповідають вимогам або подані пізніше встановленого терміну не 

розглядаються. 

Автор несе відповідальність за додержання норм авторського права, достовірність наведених 

фактичних даних, посилань на джерела. Матеріали конференції друкуються без редагування з 

поданих оригіналів.  

Заявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Стратегічні вектори соціально-економічного розвитку на мікро- та макрорівні» 

17-18 листопада 2016 року, Полтавська державна аграрна академія 

Відомості про учасника конференції 

Прізвище, ім’я, по-батькові  

Науковий ступінь, вчене звання  

Місце роботи, посада (для студентів – курс, напрям 

підготовки / спеціальність) 

 

Адреса електронної пошти  

Номер телефону  

Назва доповіді  

Секція  

Потреба в отриманні сертифікату учасника 

конференції (так / ні) 

 

Поштова адреса (для учасників, які замовляють 

сертифікат учасника конференції) 

 

Відомості про наукового керівника (для студентів, магістрантів, аспірантів) 

Прізвище, ім’я, по-батькові  

Науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада  

 


