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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас  заочно взяти участь у роботі XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених,

яка відбудеться 14-15 травня 2020 року на базі Тернопільського національного економічного університету.
Форма участі: дистанційна.

Робота конференції здійснюватиметься за такими напрямками:
Секція 1. Світова економіка в ХХІ столітті: трансформація геополітичних інтересів, геоекономічні стратегії та проблеми 
наднаціонального регулювання.
Секція 2. Формування ефективної моделі управління підприємствами.
Секція 3. Роль фінансів в економічному зростанні: функціональна детермінованість та моделі розвитку.
Секція 4. Цифрова економіка як сучасний виклик зміни цінностей та орієнтирів.
Секція 5. Міжнародні стандарти та проблеми уніфікації обліку, аналізу і аудиту.
Секція 6. Інновації юридичної та соціальної наук в євроінтеграційному просторі.

Вимоги до оформлення тез доповіді:
Тези обсягом до 3 сторінок повинні бути виконані в редакторі  Microsoft Word  (формат файлу  .doc/.docx)  шрифтом

Times New Roman 14 пт з міжрядковим інтервалом - 1,5 без нумерації сторінок.

Текст рукопису повинен бути побудований за такою схемою:
➢ індекс УДК (у верхньому лівому куті аркуша);
➢ прізвище,  ініціали  автора у  називному відмінку  (у  верхньому правому куті  аркуша,  жирним шрифтом),  кількість

співавторів не повинна перевищувати двох.
➢ науковий ступінь,  вчене звання, посада, місце роботи (назва установи, підрозділу) автора (іноземні автори вказують

також назву країни) - вирівнювання справа;
➢ назва тез доповіді - прописними (великими) буквами, вирівнювання по центру, жирним шрифтом;
➢ текст  рукопису:  формат А-4 (210 х 297 мм),  поля -  2  см;  не використовувати переносів;  дробові  числа подавати

десятковим  дробом;  формули  створювати  вбудованим  в  Word  редактором;  таблиці,  рисунки  подавати  в  тексті  з
номером та назвою; рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати як один об’єкт;

➢ перелік  використаних  джерел  розміщується  після  тексту  тез  під  заголовком  „Література”  (бібліографічний  опис
літературних джерел здійснюється згідно ДСТУ 8302:2015); посилання на літературу необхідно давати в квадратних
дужках, наприклад [3, с. 68; 5, с. 37], де перша цифра вказує порядковий номер джерела у списку літератури, а друга –
відповідну  сторінку.  Джерело  (зі  сторінкою)  відокремлюється  від  іншого  джерела  крапкою  з  комою.  На  кожну
позицію в списку літератури має бути посилання в тексті тез.

Приклад оформлення тез
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МЕТОДИКА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

В процесі виконання господарської діяльності у суб’єктів підприємництва постає потреба у своєчасному одержанні
високоякісної управлінської інформації, що дає змогу ухвалювати управлінські рішення [1, с. 47].
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Робочі мови конференції: українська, польська, англійська, французька, російська.

Матеріали,  оформлені  з  відхиленням  від  зазначених  вимог,  оргкомітет  не  розглядатиме.  Заявку  на  участь  у
конференції  необхідно  заповнити  онлайн  за  посиланням:  https://forms.gle/qGgwNfAEXvgeq6Pe7.  Тези  виступу  (доповіді),
копію квитанції про оплату організаційного внеску просимо надсилати електронною поштою у відредагованому вигляді до 14
травня 2020 р. на ел. адресу: tneu.rmv.conf@gmail.com 

Телефони для довідок: Легкий Олег 097 774 04 14;
Шупа Леся 096 742 45 59.

Подія у Facebook: https://www.facebook.com/events/561989661091996/
Організаційний внесок для відшкодування витрат на публікацію становить 150 грн., які необхідно перерахувати після

розгляду та прийняття тез до друку за додатково узгодженими по телефону чи електронній пошті реквізитами.
Всім учасникам конференції буде також надісланий СЕРТИФІКАТ учасника.
На одні тези доповіді - один авторський примірник збірника. 
Плата за додатковий примірник збірника - 100 грн.

               Плата за додатковий сертифікат - 30 грн.
З повагою, Оргкомітет.
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