
 

Вельмишановні студенти! 

 
Повідомляємо Вас, що 24 листопада 2016 року на 

економічному факультеті відбудеться 70-а науково-

практична студентська конференція «Соціально-

економічний розвиток агропромислового виробництва 

України». 

Тематичні напрями роботи  

конференції : 
1. Економіка і організація агробізнесу в Україні  

(секретар секції – доцент кафедри економіки підприємства 
ім. проф. І.Н. Романенка Томашевська О.А.); 

2. Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах 

функціонування Зони вільної торгівлі з Європейським 

Союзом  

(секретар секції - доцент кафедри глобальної економіки 

Коробова Н.М.);  

3. Фінансово-кредитне забезпечення та страховий захист 

аграрного сектору економіки України  

(секретар секції - доцент кафедри фінансів Скрипник Г.О.); 
4. Розвиток обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в умовах 

міжнародної інтеграції  
(секретар секції – асистент кафедри статистики та 
економічного аналізу Воляк Л.Р.); 

5. Розвиток біржової торгівлі в системі євроінтеграційних 
процесів  
(секретар секції – старший викладач кафедри біржової 
діяльності Слободяник А.М.); 

6. Економіко–математичні методи в фахових дослідженнях 
(секретар секції – старший викладач кафедри вищої 
математики ім. акад. М.П. Кравчука Ружило М. Я.). 

 

Матеріали конференції надсилати в електронному і 

паперовому варіантах за підписом студента, наукового 

керівника та завідувача кафедри відповідальному 

секретарю по секції не пізніше 11 листопада 2016 року. 

 

Тези, які будуть оформлені з порушенням вимог, не 

розглядатимуться. 

 
 

 

Вимоги до оформлення тез: 

 

Обсяг: 2 повних сторінки. 
Формат аркуша паперу – А4, орієнтація – книжкова. 
Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 20 мм,  

праве –   20 мм. 

Шрифт: Times New Roman Cyr 14. 
Інтервал: 1,5.   

Абзац: 1,25 см. 
Розміщення тексту: На початку наукової праці зазначають 

УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт Times New Roman 

Cyr, 12 pt).  

З нового рядка ЗАГОЛОВОК – великими літерами 

(вирівнювання по центру, шрифт Times New Roman Cyr, 14 pt, 

напівжирним Ж). 

Далі зазначають відомості про автора та наукового 

керівника, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (Петренко І.В., 

студент(ка), прізвище, ім'я, по батькові, вчене звання та 

посада наукового керівника (Клименко В.К., кандидат 

економічних наук, доцент). 

Текст наукової праці слід набирати в текстовому редакторі 

MS Word 2003, шрифт Times New Roman Cyr, 14 pt, 

вирівнювання – по ширині, абзацний відступ – 1,25 см.  

Формули мають бути написані в програмі Equation Editor 

(цей редактор є внутрішнім редактором формул у Microsoft 

Word). 

Рисунки слід виконувати у редакторі Microsoft Word за 

допомогою функції "Створити рисунок", розташовувати їх по 

центру, шириною не більше 14 см без обтікання текстом. 

Фотографії відсканувати і внести на електронний носій в 

окремий файл під назвою Foto. Графіки креслити в програмі 

MS Excels і вставляти в текст публікації як рисунки. На кожну 

формулу, таблицю, рисунок чи графік потрібно робити 

посилання в тексті. 

 

Вартість опублікування тез становить  

– 25 гривень за сторінку.  

За інформацією щодо роботи конференції та 

оплати за друк тез звертайтесь до секретарів 

відповідних секцій. 
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