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VІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ  МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 
 

«Наукове забезпечення розвитку національної 
економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» 
 
 
 

Запрошення 
 

 

31 жовтня 2019 року 

м. Полтава 
 

Матеріали надсилати: 

Зорі Світлані Петрівні 

кафедра фінансів і кредиту 

факультет обліку та фінансів 

Полтавська державна аграрна академія,  

вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003 

моб. тел.: (099) 33-70-500 

 

 

Матеріали можуть бути передані особисто: 

корпус факультету обліку та фінансів, каб. 12 

(кафедра фінансів і кредиту) 

тел.: (0532) 56-50-03 або на електронну адресу 

оргкомітету 

е-mail: svitlanazora@gmail.com 

 

 

 

 

 

Не пізніше встановленого терміну 

необхідно подати на електронну адресу 

оргкомітету: заявку на участь; матеріали 

доповіді; скановану (сфотографовану) 

квитанцію. 

Назви файлів мають бути підписані 

відповідно до прізвища автора або першого 

співавтора (наприклад: Петрова_Заявка; 

Петрова_Тези). 

 

 

 

 

Після надсилання матеріалів очікуйте 

підтвердження про їх отримання! 

Заявка на участь у VІ Всеукраїнській 

науково-практичній конференції молодих 

вчених «Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: досягнення теорії 

та проблеми практики» 

 
Прізвище, ім’я, по батькові 

(повністю) 
 

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Посада  

Поштова адреса, індекс (для 

надсилання збірника тез) 
 

Контактний телефон  

Назва доповіді  

Секція  

Потреба в додаткових 

збірниках 

 

Дата заповнення  

 

 



 

Шановні колеги! 
 

Запрошуємо взяти участь у роботі 
VІ Всеукраїнської науково-практичної 
конференції молодих вчених «Наукове 
забезпечення розвитку національної 

економіки: досягнення теорії та проблеми 
практики», що відбудеться 31 жовтня  

2019 року 
 
 

Матеріали конференції будуть 
опубліковані у збірнику тез конференції. 

Збірник тез і сертифікат учасника 
конференції буде надіслано учасникам 
протягом місяця після проведення 
конференції. 

 
Планується робота за тематичними 

напрямами 
 

1. Актуальні проблеми економіки, 
управління, фінансів, обліку та аналізу 
діяльності підприємств. 

2. Фінансові аспекти макроекономічного 
розвитку України. 

3. Фінансово-кредитна та податкова 
системи України: проблеми і шляхи їх 
вирішення. 

4. Фінансові аспекти природокористування 
та розвитку сільських територій. 

5. Перспективи розвитку страхової та 
банківської діяльності в Україні. 

 
Робочі мови конференції: українська, 

англійська, польська. 
 

Мета конференції 

Об’єднання молодих вчених для спільного 

вирішення проблем наукового забезпечення 

розвитку національної економіки України. 

Публікація результатів досліджень є 

важливим інструментом відображення 

зростання наукового потенціалу України. 

 
Для участі в конференції Вам необхідно 

подати: 
- заявку на участь (форма додається); 
- тези доповіді, оформлені згідно з 

вимогами; 
- копію квитанції про сплату 

організаційного внеску. 

 

Умови участі в конференції 

 

До організаційного внеску включено 

вартість друку й пересилки збірника тез 

доповідей та сертифіката учасника 

конференції.  

 

Прийом тез доповідей – до 20 жовтня 

 2019 р. 

 
 
Матеріали, які не відповідають 

зазначеним вимогам, до друку не 
приймаються! 

Тези не підлягають додатковому 
редагуванню, тому вони мають бути 
ретельно перевірені.  

Відповідальність за висвітлений матеріал 
у тезах несуть автори доповідей. 

 

Вимоги до оформлення тез доповіді 
1. Доповідь має бути виконана на актуальну тему.  
2. Тези доповідей подаються в електронному (у 

форматі .doc) варіанті. Обсяг матеріалів – 2–3 
сторінки, які не нумеруються. 

3. Формат – А4, гарнітура – MS Word. Шрифт – 
Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий 
інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см. Поля: зверху, знизу, 
праворуч, ліворуч – 2 см. 

4. У верхньому правому куті (жирним) вказати ім’я 
та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, 
посаду, назву установи. Нижче – через один відступ – 
назву доповіді (великими жирними літерами по центру). 
Нижче – через один відступ – текст доповіді (тез). 

5. У кінці тексту – через один відступ – 

наводиться Література (жирним і по центру) згідно з 

ДСТУ 8302:2015. Посилання на літературне джерело 

подаються у квадратних дужках відповідно до 

порядку згадування.  

6. Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді 

єдиного об’єкта.  

 
Зразок оформлення тез доповіді 
 

Микола Олійник, к.е.н., доцент 

Полтавська державна аграрна академія 

 

ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО В 

ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Текст текст текст текст текст … [1, с. 104]. 
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