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Шановні науковці, фахівці-практики, викладачі, 

здобувачі вищої освіти, аспіранти! 

Кафедра економічної теорії та економічних досліджень Полтавської 

державної аграрної академії запрошує до участі у роботі ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції  

 «Актуальні питання сучасної економічної науки», 

яка відбудеться 8 грудня 2020 р. 

Заплановані наступні секції (тематичні напрями роботи) конференції: 

Секція 1. Теоретичне осмислення сучасних проблем економічного, 

соціального та політичного розвитку України. 

Секція 2. Актуальні питання розвитку теорії та практики бухгалтерського 

обліку й аудиту. 

Секція 3. Економічний аналіз як складова системи управління діяльністю 

суб’єктів господарювання. 

Секція 4. Проблемні питання розвитку фінансово-кредитних систем, 

банківської справи, страхування та оподаткування підприємств. 

Проведення конференції планується у дистанційній формі. 

За підсумками конференції буде сформований електронний збірник 

матеріалів у PDF-форматі, який буде розміщений на сайті ПДАА 

www.pdaa.edu.ua та розісланий авторам на електронні адреси, вказані у заявці. 

Участь у конференції – безкоштовна (за умови оформлення тез 

відповідно до наведених вимог). 

Для участі в конференції необхідно до 16 листопада 2020 року 

(включно) надіслати на електронну адресу оргкомітету 

olena.iegorova@pdaa.edu.ua: 

1) матеріали для публікації (назва файлу повинна відповідати прізвищу 

автора та номеру секції, наприклад, Бойко_тези_секція1.doc); 

2) заявку на участь (назва файлу повинна відповідати прізвищу автора, 

наприклад, Бойко_заявка.doc). 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 

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


Вимоги до оформлення тез: 

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

Матеріали повинні містити елементи наукової новизни, мати теоретичну, 

методичну та/або практичну цінність. 

Кількість співавторів на одні тези – не більше трьох. Відповідальність за 

додержання норм авторського права, достовірність наведених даних, посилань 

на джерела несе автор та науковий керівник здобувача вищої освіти. 

2. Тези повинні бути подані у редакторі Microsoft Word з розширенням 

*.doc або *.docх. 

Обсяг матеріалів – до 3-х сторінок тексту українською мовою.  

Шрифт: гарнітура – Times New Roman, розмір (кегль) – 14, міжрядковий 

інтервал – 1,0; стиль – Normal (звичайний). Поля з усіх боків 20 мм. Відступ 

першої строки (абзац) – 1,0 см. Формат сторінки А4, орієнтація – книжкова, не 

допускається оформлення таблиць та ілюстрацій в альбомному форматі.  

Номери сторінок не проставляти. Не допускається переніс слів (у тому 

числі автоматичний). 

3. Таблиці, формули (набрані за допомогою редактора Microsoft Equation) 

та ілюстрації повинні бути виконаними в доступних для редагування 

програмах, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 12 пт.  

Рисунки повинні бути згруповані або вбудовані в об’єкт (рисунок 

MS Word). Скановані рисунки не приймаються! Зображення має бути чорно-

білим.  

Ширина таблиць та рисунків не повинна перевищувати ширину тексту. 

4. По тексту обов’язково потрібно робити посилання на використані 

джерела в квадратних дужках із зазначенням номера у списку використаних 

джерел. Список використаних джерел формується в порядку посилання або в 

алфавітному порядку, оформлюється відповідно до стандартів 

бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015. 

6. Загальна схема побудови тез: 

 перший рядок – Секція (номер) у лівому верхньому кутку; 

 другий рядок – назва тез, шрифт – напівжирний, всі літери – прописні, 

вирівнювання – по центру; 

 прізвища та ініціали авторів, вирівнювання – по центру; 

 посада, науковий ступінь та вчене звання (за наявності), вирівнювання – 

по центру 

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

 науковий керівник (для здобувачів вищої освіти, аспірантів), 

вирівнювання – по центру; 

 вільний рядок; 

 основний текст; 

 список використаних джерел. 

 

 



 

Приклад оформлення тез: 
 

Секція 1. 

ПЕРЕКАЗИ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ ЯК ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ 

Жадько Н.В., 
здобувач вищої освіти ОС «Бакалавр» 

Полтавська державна аграрна академія 

Науковий керівник: Єгорова О.В., к.е.н., доцент 

 

Текст тез. 

Список використаних джерел 

1. … 

 

Тези, оформлення яких не відповідає вимогам, можуть бути повернені 

на переоформлення або за бажанням авторів відредаговані редакторами 

конференції (вартість послуги – 50 грн). 
Рішення про опублікування приймає редколегія. Про прийом матеріалів 

на електронну адресу автора буде надіслано повідомлення. Якщо 

повідомлення протягом трьох робочих днів не одержано – продублюйте 

відправку або зателефонуйте науковому секретарю конференції Єгоровій 

Олені Володимирівні за тел. +38 (050) 08-02-198. 

 

Заявка на участь у ІІІ Всеукраїнської конференції 

«Актуальні питання сучасної економічної науки» 

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)  

Науковий ступінь, вчене звання  

Повна назва закладу вищої освіти або 

іншого місця роботи 

 

Посада (для здобувачів вищої освіти – 

освітній ступінь, спеціальність) 
 

Назва тез доповіді  

Номер та назва секції  

Контактний номер телефону  

E-mail  

 

 


