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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
запрошує Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції
«ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В
УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ», присвяченої 50-річчю Навчальнонаукового інституту бізнесу і фінансів
Форма участі: заочно-дистанційна
Мови конференції та публікацій у збірнику: українська, англійська,
польська
Обсяг матеріалів: 2-5 сторінок
КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Прийом матеріалів до 21.10.2022 року
Поштова розсилка до 07.11.2022 року
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ


Менеджмент та публічне управління: традиції, інновації, глобальні

тренди.
Розвиток економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності:
виклики та перспективи.
 Обліково-аналітичне
забезпечення,
оподаткування
й
аудит
діджиталізації економіки.
 Розвиток фінансово-економічних відносин у суспільстві в умовах
прояву фінансових ризиків.


УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Реєстраційну форму (назва файлу – Прізвище_заявка) і тези доповідей
(назва файлу – Прізвище_тези) необхідно надіслати до 20 жовтня 2022 року на
адресу електронної пошти nauka_ef@pdatu.edu.ua.
Участь здобувачів вищої освіти у роботі конференції лише у співавторстві
з науковим керівником.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Обсяг: 2-5 сторінок
Розмір сторінки: А4
Орієнтація сторінки: книжкова
Розмір полів: всі по 2 см
Допустимий шрифт: Times New Roman, 14
Табличний текст: Times New Roman, 12
Міжрядковий інтервал: 1,5
Вирівнювання: по ширині
Абзацний відступ: 1 см

Рисунки, таблиці та схеми розміщуються
безпосередньо після тексту, де згадуються
вперше, або на наступній сторінці. Схеми
повинні бути згруповані.
Формули набираються лише за допомогою
редактора формул в Microsoft Word.
Нумерація сторінок та автоматичне
розміщення переносів відсутні.
Список використаних джерел оформлюється
за стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та
документація.
Бібліографічне
посилання.
Загальні вимоги та правила складання».

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

1. Назва доповіді – великі літери, шрифт напівжирний, 14 кеглів,
вирівнювання по центру.
2. Прізвище, ім'я та по батькові автора(-ів), науковий ступінь та звання
(за наявності), посада (за наявності), повна назва місця роботи або навчання шрифт звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по правому краю.
3. Прізвище та ініціали наукового керівника (за наявності), його
науковий ступінь та звання, посада, повна назва місця роботи - шрифт
звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по правому краю.
4. Текст роботи – шрифт звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по ширині.
5. Список використаних джерел – шрифт звичайний, 14 кеглів,
вирівнювання по ширині.
Участь у конференції безкоштовна!
Електронний збірник матеріалів конференції та сертифікат будуть
надіслані учасникам конференції адресу електронної пошти.
Контактна інформація: +38(097)535-30-97 Гайбура Юлія Анатоліївна
е-mail: nauka_ef@pdatu.edu.ua
РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА УЧАСНИКА*
Прізвище ________________ Ім’я __________________ По батькові ____________________
Науковий ступінь, вчене звання ___________________________________________________
Посада ________________________________________________________________________
Місце роботи (навчання) _________________________________________________________
Тел. _________________________________, e-mail ___________________________________
Тема доповіді ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Напрям (з переліку)_______________________________________________________________
*Форма заповнюється на кожного автора окремо, якщо стаття у співавторстві

Проведення конференції зареєстровано в Державній науковій установі
«Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»,
посвідчення № 397.

