
 1.  До опублікування прийматимуться тези доповідей, які не 
друкувалися раніше.
 2. Рекомендований обсяг тез доповідей – від 2 сторінок,  
включаючи рисунки і таблиці. Кількість авторів – не  більше 
двох.
 3. Матеріали слід подавати українською, англійською або 
польською мовами.
 4.Для підготовки тез (статей) використовується редактор MS 
Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см з усіх боків. Шрифт Times 
New Roman, кегель – 12, інтервал –1,0.
 5.Загальна схема побудови тез (статей):
 - УДК у лівому верхньому кутку;
 -  прізвища та імена авторів, посада, назва організації, місто, 
країна українською (або польською) та англійською мовами  – у 
правому верхньому кутку (без скорочень);
 -  прізвище та ім’я наукового керівника (для студентів, 
магістрів, аспірантів), посада, назва організації, місто, країна 
українською (або польською)  та англійською мовами  – у 
правому верхньому кутку (без скорочень);
 -  назва тез доповіді українською (або польською) та 
англійською мовами – великими літерами, по центру.
 6.Перелік використаних джерел  наводиться вкінці тез 
доповідей.

Вимоги до оформленняВимоги до оформленняВимоги до оформлення   
тез допов�дейтез допов�дейтез допов�дей



ЗапрошенняЗапрошенняЗапрошення



01

Розвиток соціально-економічних систем мікро-, 
мезо- і макрорівня: конфлікт традиційних моделей  
та економічних реалій 21 століття      

02
Особливості інтеграції держави, бізнесу, науки, 

освіти в умовах цифровізації суспільства      

03
Роль і потенціал вітчизняного підприємництва у
розвитку економічно стійкої держави    

04
Особливості інтеграції держави, бізнесу, науки, освіти

в умовах цифровізації суспільства      

Інновації у глобальній біржовій сфері та банківській
діяльності 

06
Страховий ринок України  – каталізатор чи стримувач

прогресивних змін у вітчизняній економічній системі?    

07
Економічно ефективна торгівля: розуміння суті та 
сучасні підходи до її ведення

08
Майбутнє конкурентоспроможності: розумне 

управління, розумні території, розумний бізнес
     

05

Тематичн� напрямиТематичн� напрямиТематичн� напрями   
роботи конференц�їроботи конференц�їроботи конференц�ї

09
Трансформація бізнес-процесів у контексті сталого 
розвитку



 Вартість участі у конференції
становить 130 грн.,

 для студентів, магістрів, аспірантів
– 70 грн.

Форма проведення конференції:
дистанційна 

Деталі за телефоном  наукового
секретаря Маркович Ірини

+38 050 66 89 327

Авторам тез доповідей буде надіслано
збірник тез конференції та

сертифікат (у електронному вигляді)

Тези  доповідей  необхідно 
надсилати до 25.05.2022 р. на адресу 

ел. пошти: 
konferenciya2020ef@gmail.com 

Умови участ� уУмови участ� уУмови участ� у   
конференц�їконференц�їконференц�ї


