Шановні колеги!
Запрошуємо вчених і провідних фахівців
взяти участь у Міжнародній науковопрактичній
конференції
на
тему
«Вдосконалення економіки та фінансової
системи країни: актуальні проблеми та
перспективи», яка відбудеться 2 лютого
2018 року на базі Класичного приватного
університету.
Основні тематичні напрямки конференції:
 Економічна теорія та історія економічної думки.
 Світове господарство і міжнародні економічні
відносини.
 Економіка та управління національним
господарством.
 Економіка та управління підприємствами.
 Розвиток продуктивних сил і регіональна
економіка.
 Економіка природокористування та охорони
навколишнього середовища.
 Демографія, економіка праці, соціальна
економіка і політика.
 Гроші, фінанси і кредит.
 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
 Статистика.
 Математичні методи, моделі та інформаційні
технології в економіці.
Робочі
мови:
українська,
англійська, литовська.

російська,

Для участі у конференції Вам необхідно
до 2 лютого 2018 року: заповнити заявку на
участь або надіслати електронний варіант
заявки (зразок додається), надіслати тези
доповіді та електронний варіант квитанції
про сплату внеску за електронною адресою:
conference@kpu.zp.ua

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
ТЕЗ ТА ДОПОВІДЕЙ

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Заявка
на участь у Міжнародній науково-практичній
конференції «Вдосконалення економіки та
фінансової системи країни: актуальні проблеми
та перспективи»




Прізвище ____________________________________
Ім'я _________________________________________
По батькові ________________________________
Місце роботи та посада ______________________
Науковий ступінь ____________________________
Вчене звання ________________________________
Секція ______________________________________
Участь (особиста, заочна)_____________________



Домашня адреса:
Індекс _________ Адреса ______________________
Тел.: _______________________________________
Ел. адреса ____________________________________








ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ
ДОПОВІДІ ТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ТА ДОПОВІДЕЙ
Андрійчук Андрій Андрійович,
к.е.н., професор кафедри фінансів,
Інститут економіки
Класичного приватного університету

Матеріали подаються у текстовому редакторі
Microsoft Word для Windows з розширенням
*.doc, або *.docx
Примітка: Оргкомітет конференції надсилає
повідомлення про отримання Вашого листа
протягом двох днів. Якщо Ви не отримали
повідомлення, відправте роботу повторно або
з’ясуйте питання про отримання Вашого
листа
Оргкомітетом
по
телефону
у
відповідального секретаря конференції.

Обсяг тез доповідей до 5 сторінок
(включно) при форматі сторінки А4 (297х210
мм), орієнтація – книжкова;
Поля: ліве – 25 мм, праве – 10 мм,
верхнє, нижнє – 20 мм;
Шрифт – Times New Roman, кегль – 14,
міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
На
першому
рядку,
праворуч,
зазначаються відомості про автора: прізвище,
ім’я та по батькові (повністю), науковий ступінь,
вчене звання, посада, назва
установи,
навчального закладу. Далі, по центру, жирним
шрифтом вказують назву тез доповіді, після чого
подається текст;
Список
використаної
літератури
розміщується наприкінці тексту і оформлюється
згідно з існуючим стандартом бібліографічного
опису;
Посилання по тексту розміщують у
квадратних дужках, нумерація наскрізь, а не в
абетковому порядку (краще – наскрізна
нумерація, а не за алфавітом);
Сторінки не нумеруються

ФІНАНСОВИЙ ДИСБАЛАНС
У СУЧАСНОМУ СВІТІ
Зі зміною економічних реалій сьогодення виникає
нагальна потреба […текст доповіді…]
Література:
1.

Гроші, фінанси та кредит: Підручник / За ред. Ю.С.
Лутинського. – К.: Істина, 2007.

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право
чистового редагування або відхилення матеріалу, який
оформлений з порушенням зазначених вище вимог!

NOTA BENE (НЕОБХІДНО ПАМ'ЯТАТИ):

1. За участь у конференції, публікацію матеріалів
та отримання сертифікату сплачується внесок
у розмірі 250 гривень. Реквізити для оплати
будуть відправлені учаснику конференції
одночасно з інформацією щодо прийняття
наданих матеріалів.
2. Збірник тез конференції планується видати до
5 березня 2018 року та (розіслати) усім
учасникам конференції (за наявністю оплати).
Особи, які бажають отримати додаткові
примірники збірок тез конференції, можуть
замовити їх додатково.
3. Всі витрати по відрядженню здійснюються
учасником конференції за власний рахунок,
або за рахунок сторони, що його відряджала.

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ

Науковий відділ
Класичного приватного університету
69002, Україна, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського 70-б, каб. 219
Телефон: +38 (095) 369-23-67
Електронна адреса: conference@kpu.zp.ua

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету:
Гальцова О.Л. – доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри економічної теорії,
національної
та
міжнародної
економіки
Класичного приватного університету.
Члени організаційного комітету:
Покатаєва О.В. – доктор економічних наук,
професор, перший проректор Класичного
приватного університету, професор кафедри
обліку і оподаткування.
Білюк А.В. – кандидат наук з державного
управління, директор Інституту економіки
Класичного приватного університету.
Жилінська Л.О. – доктор економічних наук,
доцент, завідувач кафедри маркетингу та
підприємництва
Класичного
приватного
університету.
Пужай-Череда А.М. – кандидат економічних
наук,
заступник
начальника
Головного
управління ДФС у Запорізькій області.
Косова Т.Д. – доктор економічних наук,
професор,
професор
кафедри
фінансів,
банківської справи та страхування Класичного
приватного університету.
Метеленко Н.Г. – доктор економічних наук,
професор,
завідувач
кафедри
фінансів,
банківської справи та страхування Запорізької
державної інженерної академії.
Трохимець О.І. – доктор економічних наук,
доцент, професор кафедри економічної теорії,
національної
та
міжнародної
економіки
Класичного приватного університету.
Шапошников К.С. – доктор економічних наук,
професор, директор Причорноморського науководослідного інституту економіки та інновацій.
Рита Бендаравичине – доктор економіки,
професор, Університет ім. Вітаутаса Великого,
Литва.

Класичний приватний
університет
Університет ім. Вітаутаса
Великого (Литва)

Міжнародна науково-практична
конференція на тему:

«Вдосконалення економіки
та фінансової системи країни:
актуальні проблеми
та перспективи»
з виданням збірника тез
за матеріалами конференції
та надання сертифікату учасника

2 лютого 2018 року
м. Запоріжжя

