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Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної
економічної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн,
обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень.

У програмі конференції плануються секційні засідання за 9 напрямами.

Проблеми та
перспективи
економічного
розвитку в умовах
глобальних
викликів сучасності

Світова економіка та
міжнародний бізнес:
сучасні виклики та
перспективи розвитку

Облік, контроль та
оподаткування
діяльності
підприємств:
сучасні виклики та
тенденції розвитку
в Україні

Фінансова система
України: сучасні
виклики та реалії
функціонування

Екологічне
підприємництво
майбутнього:
погляд молоді

Економіка
бізнесу

Сучасні проблеми
та перспективи
розвитку
менеджменту в
постіндустріальному
суспільстві

Економічна аналітика
Моделювання та
та статистика
інформаційні системи
в економіці:
напрями розвитку та
адаптація
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Умови участі у конференції
Для участі у конференції необхідно заповнити google-форму та надіслати тези
доповіді (зразок оформлення тез додається окремим файлом) на електронну
адресу, яку Ви отримаєте в електронному листі після заповнення форми.
Google-форма

https://forms.gle/1LRigg1TTChZ3pQM9

У разі
запитань

efinsider@gmail.com

Кінцевий термін заповнення google-форми та надсилання тез на пошту:
05.03.2021.
Документи в електронному вигляді повинні бути названі прізвищем
автора (Прізвище.doc). У темі листа необхідно зазначити прізвище та
ініціали автора, секцію засідання, наприклад: «Шевченко А.О. Економіка
бізнесу».
Організаційний комітет залишає за собою право відбору тез та зміни
умов участі в конференції. Тези, які не відповідають вимогам оформлення
чи є плагіатом, не розглядатимуться.

Засідання секцій будуть проводитись в форматі доповідей англійською
або українською мовами в онлайн режимі. Регламент доповіді до
10-ти хвилин. Доповідь
у форматі: .ppt/.pptx/.pdf.

повинна

супроводжуватись

презентацією

Інформацію щодо умов участі буде надіслано Вам на пошту разом із
повідомленням про успішне рецензування тез до 14.03.2021.
Учасники
конференції,
доповіді
яких
будуть
отримають подарунки від спонсорів конференції.

визначені

кращими,

Ключові дати
5 березня

14 березня

18-19 березня

Кінцевий термін заповнення google-форми та надсилання
тез

Повідомлення про успішне проходження рецензування

Проведення конференції, презентації тез авторами
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Вимоги до оформлення тез
Обсяг тексту

До 10 000 знаків з пробілами (1 сторінка А4)

Шрифт

Times New Roman, кегль 8, інтервал одинарний

Поля

Тези повинні
містити

Рисунки й
таблиці

Список
літератури

Вимоги до
презентації

Верхнє - 1,5 см; нижнє - 1,5 см; праве - 1,5 см; ліве 2,5 см
ПІБ автора (повністю), назву ЗВО, курс, спеціальність
та наукового керівника; тему та анотацію англійською
мовою (обсяг до 100 слів, подається перед основним
текстом курсивом); інформацію про автора для
програми конференції українською та англійською
мовами (див. приклад)
Усі об’єкти мають бути згрупованими, на них
бути посилання в тексті, усі рисунки
супроводжуватися підписами знизу, а таблиці
мати заголовки, під об’єктом вказується його
(курсивом)
Подається в
кеглем, у
вказується
сторінка(и):

мають
мають
повинні
джерело

кінці статті, складається за абеткою 8
тексті статті в квадратних дужках
лише
порядковий
номер
джерела
та
[1, с.12-15]

Обсяг 10-20 слайдів, використання єдиного стилю
оформлення, максимальна інформативність тексту,
відсутність
нагромадження,
структурованість
інформації (таблиці, діаграми, схеми).
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Контактна інформація

Плохотнюк Олександра
+38-098-659-66-13
Кучанська Ганна
+38-097-070-28-65
efinsider@gmail.com

Економічний факультет
Рада молодих вчених:
м. Київ, Україна, 03022
вул. Васильківська 90а
каб. 104, Економічний факультет
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