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Зразок оформлення тез
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АНАЛІЗ РИНКУ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ
УКРАЇНИ
Постановка проблеми. На сьогоднішній
день ринок мобільного зв’язку активно
розвивається та змінюється…
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За оригінальність та науковий рівень
доповіді несуть відповідальність автор і
його науковий керівник.
Остаточне рішення про публікацію
матеріалів приймає організаційний комітет

Тези повинні мати наступні
обов’язкові елементи:
• постановка проблеми в загальному виді та
її зв’язок з важливими науковими і практичними
задачами;
• аналіз останніх досліджень й публікацій,
на які посилається автор, невирішені частини
загальної проблеми, яким присвячена ця робота;
• мета роботи;
• викладення
основного
матеріалу
дослідження з обґрунтуванням отриманих
результатів;
• висновки дослідження і перспективи
подальшого розвитку в цьому напрямку;
• список
використаних
джерел
(3-6
найменувань).
В тексті тез необхідно виокремлювати
напівжириним назви зазначених частин
(постановка проблеми, аналіз останніх
досліджень та публікацій, мета дослідження,
основна частина, висновки).

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА
РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ХIX Всеукраїнська наукова конференція
студентів та молодих вчених

«Проблеми розвитку соціальноекономічних систем в
національній та глобальній
економіці»

Контакти організаційного комітету:

+38(099)971-23-49
Рязанов Микола Романович
Рада молодих вчених економічного
факультету ДонНУ імені Василя Стуса
e-mail: smuef.council@donnu.edu.ua

23-24 квітня 2019 р.
м. Вінниця, Україна

ШАНОВНІ
СТУДЕНТИ ТА МОЛОДІ ВЧЕНІ!

Запрошуємо Вас до участі у
ХIX Всеукраїнській науковій
конференції студентів та молодих
вчених
"Проблеми розвитку соціально-економічних
систем в національній та глобальній економіці"

ВИМОГИ ДО ТЕЗ
У рамках конференції будуть працювати
наступні секції:
«Бізнес-статистика та економічна кібернетика»
«Маркетинг»
«Математичні методи та моделі в економіці»

Матеріали приймаються українською або
англійською мовою.
Обсяг тез - 2-3 сторінки.
Файл з текстом тези має бути підготовлено
виключно у форматах Word for Windows (.doc та
.docx)
Файли повинні іменуватися прізвищем автора
(Іванов_ тези)

Вимоги до оформлення тез:

25 гривень

текст повинен бути вирівняний з двох боків;
набраний шрифтом Times New Roman;
кегль 14, інтервал між строк 1,0;
абзацний відступ - 10 мм;
редактор формул - MS Equation.
рисунки повинні бути вставлені як об’єкт
Малюнок
MS
Word.
Розміщення
сканованих малюнків - не допускається.
- поля - по 25 мм;
- малюнки, формули и таблиці не повинні
виходити за поля;
- сторінки не нумеруютьсь;
- таблиці та рисунки ОБОВ’ЯЗКОВО мають
мати назву (розміщується назва таблиці –
зверху таблиці, рисунку – під рисунком).
Матеріали, що не відповідають встановленим
вимогам не розглядаються оргкомітетом
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 строку прописними
буквами, півжирним, симетрично відносно до
тексту.

Реквізити для сплати:
Приватбанк: 4731 1856 1456 6807
Рязанов Микола Романович

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ТЕЗ ПРОСИМО
ДОТРИМУВАТИСЯ ПРИНЦИПІВ
АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ!

Термін проведення конференції:

23-24 квітня 2019 р.
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:
Для включення в програму конференції
приймаються
матеріали,
надіслані
до
19.04.2019 р. включно.
Умови участі в конференції: тези, заяву про
участь та копію платіжного доручення про
сплату організаційного внеску в електронному
варіанті
надіслати
за
адресою:
smuef.council@donnu.edu.ua

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
за участь в конференції складає

«Менеджмент та поведінкова економіка»
«Міжнародні економічні відносини»
«Національна та регіональна економіка»
«Облік, аналіз та аудит»
«Підприємництво та туристичний бізнес»
«Фінансова діяльність суб’єктів господарювання»

Матеріали конференції будуть опубліковані у
електронному збірнику тез, без друку
паперових примірників, та будуть розіслані
після 15 травня.

-

