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ВИМОГИ ДО ТЕЗ 

Обсяг тез не повинен перевищувати 3 сторінок, 

враховуючи рисунки, таблиці, список літератури. 
Файл з текстом тез повинен бути у одному з форматів 

-  Doc, Rtf, текстовий редактор MS WORD 97-2003. 

Файли повинні бути названі прізвищем автора 
(Іванов_ тези, Іванов_ заявка, Іванов_ квитанція). 

Текст повинен бути вирівняний з обох сторін, 

набраний шрифтом Times New Roman, кегль 14, 

міжрядковий інтервал 1,5. Абзацний відступ - 10 мм. 
Редактор формул - MS Equation. Малюнки, повинні 

бути вставлені як об'єкт Рисунок MS Word. Поля - по 

25 мм. Малюнки, формули і таблиці не повинні 
виходити за поля. Сторінки не нумеруються. 

Текст тез повинен бути побудований за схемою: зліва 

сторінки одним абзацом: П.І.Б. автора, П.І.Б. 
наукового керівника (підкреслювати), назва 

організації; назва тез через 1 рядок прописними 

літерами симетрично щодо тексту; через 1 інтервал з 

абзацного відступу основний текст доповіді. 
Тези повинні мати такі обов'язкові елементи: 

-визначення проблеми в загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями; 

-аналіз останніх досліджень і публікацій, на які 

спирається автор; 

-виділення недозволених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена ця робота; 

-формуліровка цілей роботи; 

-виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів; 

-висновки дослідження і перспективи подальших 

розвідок у цьому напрямку. 
У разі невідповідності наданих тез вимогам, 

оргкомітет залишає за собою право редакції 

авторського тексту або відхилення публікації.  

Додаткова інформація: Тел. +38(099)359-59-43 

Дубель М.В. e-mail: smuef.vin@gmail.com.     
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Повідомляємо Вам про проведення XV 

всеукраїнської наукової конференції студентів та 

молодих вчених 

"Проблеми розвитку соціально-економічних систем 

в національній та глобальній економіці" 

 

Термін проведення конференції: 

21-23 квітня 2015 р 

 

На конференції планується розглянути широкий 

спектр проблем за такими напрямками: 

 

• державно-правові аспекти розвитку 

економічних систем; 

• інвестиційно-інноваційні механізми 

розвитку соціально-економічних систем; 

• історія економіки; 

• маркетинг: теорія і практика; 

• міжнародні економічні відносини; 

• національна економіка; 

• прикладна економіка і бізнес-

адміністрування; 

• регіональна і галузева економіка; 

• країнознавство; 

• теорія і практика управління соціально-

економічними системами; 

• управління персоналом та економіка праці; 

• фінансова діяльність суб'єктів 

господарювання; 

• екологія; 

• економіка підприємства; 

 

Матеріали конференції будуть опубліковані у 

збірнику тез. 

 

Для включення в програму конференції 

розглядаються тези та заявки на участь, що будуть 

отримані оргкомітетом до 03.04.2015 р включно. 

 

Умови участі в конференції для студентів ДонНУ: для 

включення в програму роботи конференції необхідно 

подати заявку на участь та тези за підписом наукового 

керівника (обов'язково), в електронному вигляді на 

CD / DVD і роздрукованому видах до ради молодих 

вчених економічного факультету ДонНУ, м Вінниця , 

вул. Фрунзе 4, 3-й поверх, кім. 306. 

Для учасників з інших ВНЗ: тези, заявку на участь та 

копію платіжного доручення про сплату 

організаційного внеску в електронному варіанті 

надіслати на адресу: smuef.vin@gmail.com. 

Реквізити платежу: 

5168755602824571 Дубель М.В. (Приватбанк) 

Тези, які не відповідають вимогам, без електронної 

версії, отримані після встановленого оргкомітетом 

терміну, розглядатися не будуть. 

Відповідальність за зміст тез несе автор і його 

науковий керівник. 

Організаційний внесок за участь в конференції і 

публікацію тез для студентів ДонНУ складає 25 грн., 

інших ВНЗ 50 грн. 

  

 

 

 

    

 

 

У вас є можливість зареєструватися для роботи в 

секціях: 

 

- маркетинг і менеджмент 

 

- економічної теорії, національна і 

регіональна економіка 

 

- міжнародна економіка і міжнародний бізнес 

 

- управління персоналом і економіка 

підприємства 

 

- статистика, математичні методи і 

економічна кібернетика 

 

- фінанси, облік і аудит 


