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«Шевченківська весна 2013: Економіка»
Конференція відбудеться 18-22 березня 2013 року
Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська.
Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної
економічної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін
дослідницьким досвідом та публікація наукових результатів економічних досліджень.
В програмі конференції плануються секційні засідання за напрямами:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Економічна теорія;
Фінанси та страхування;
Банківська справа;
Економічна кібернетика;
Міжнародна економіка;
Менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності;
Облік, аналіз та аудит;
Економіка підприємства та підприємництво.

Також планується круглий стіл на тему «Global economic instability: factors,
implications and regulatory measures» (без друку тез).
Умови участі у конференції
До 11 лютого 2013 року (включно) необхідно заповнити реєстраційну форму на
сайті http://shv.univ.kiev.ua/uk/users/registration та подати тези з підписом наукового
керівника на кафедру, що відповідає напряму роботи конференції!
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Організаційний комітет відбирає кращі тези виступів для участі у конференції.
Організаційний внесок конференції необхідно буде сплатити після прийняття тез до
друку. Реквізити для сплати організаційного внеску будуть надіслані Вам разом із
повідомленням про прийняття тез до друку. Розмір організаційного внеску:
- для учасників з України – 150 гривень;
- для іноземців – 25 євро.
Проживання та харчування за рахунок учасників конференції. Орієнтовна вартість
проживання з однієї людини – 150 грн. за добу (у двомісному номері).
Засідання секцій будуть проводитись в форматі доповідей. На доповідь виділяється
не більше 10-ти хвилин, 10 хвилин – на обговорення.
Обов’язковою умовою участі в конференції є наявність презентації доповіді
англійською мовою у форматі .ppt/.pptx/.pdf.
УВАГА! КОНФЕРЕНЦІЯ НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ЗАОЧНОЇ УЧАСТІ!
Вимоги до оформлення тез
1
2
3
4
5

Обсяг тексту
Шрифт
Поля
Нумерація сторінок
Тези повинні містити

6 Рисунки й таблиці

7 Список літератури
8 Вимоги до
презентації

не повинен перевищувати 6000 знаків (2 сторінки)
Times New Roman, кегль 12, інтервал одинарний
верхнє-1,5 см, нижнє-1,5 см, праве-1,5 см, ліве-2,5 см
від центру (внизу сторінки)
прізвище, ім'я, по-батькові автора (повністю), назву вищого навчального
закладу, 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 (або російською) та англійською мовами (див. приклад)
всі об’єкти мають бути згрупованими, на них мають бути посилання в
тексті, усі рисунки мають супроводжуватися підписами знизу, а таблиці
повинні мати заголовки, під об’єктом вказується його джерело
(курсивом).
подається в кінці статті (бажано не більше 5-6 назв), складається за
абеткою 10 шрифтом, в тексті статті в квадратних дужках вказується
лише порядковий номер джерела та сторінка(и) (напр.; [1, с.12-15])
виключно англійською мовою, обсяг 10-15 слайдів, використання
єдиного стилю оформлення, кегль шрифту не менше 24, всього на слайді
має бути 6-8 рядків, максимальна інформативність тексту, відсутність
нагромадження, структурована інформація (таблиці, діаграми, схеми).

Тези, які не відповідають вказаним вимогам оформлення до розгляду не
приймаються.
Контактна інформація
Адреса: Наукове товариство студентів та аспірантів економічного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
к. 104, вул. Васильківська, 90 а, м. Київ, Україна, 03022
Контактна особа: Тетяна Сидорук, тел. +38 (050) 075 18 04
Більш детально на веб-сайті конференції: http://shv.univ.kiev.ua/uk/pages/economics
З нетерпінням чекаємо зустрічі на конференції!
З повагою, Організаційний комітет.

