
 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  
 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!  

Фінансово-економічна наукова рада спільно з  

Міжнародним науковим журналом проводить 

IV Міжнародну науково-практичну конференцію: 

 

 
28 грудня 2015 року 
Київ. Прага. Відень 

 
До участі в конференції запрошуються аспіранти, здобувачі, докторанти, 

науковці, студенти. 
 
Основні цілі конференції: 
 об’єднання спеціалістів із різних країн у рамках єдиної Міжнародної конференції;  
 узагальнення результатів наукових досліджень вчених, керівників загальноосвітніх закладів, 

спеціалістів-практиків, аспірантів, магістрів, студентів щодо актуальних проблем інноваційної 
економіки; 

 обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом; 
 розроблення пропозицій щодо подальшого розвитку інноваційного стабільного економічного 

росту; 
 налагодження тісного контакту для довготривалого співробітництва. 
 
За результатами проведення конференції всі наукові напрацювання будуть опубліковані у збірнику 

тез (за підтримки наших колег із м. Відня). Матеріали будуть підготовлені і відправлені в 

електронному вигляді учасникам протягом 20 календарних днів, а також розміщені на веб-сайті 

Міжнародного наукового журналу. 

Кожний автор може додатково замовити друкований екземпляр збірника тез. 

Кожному автору буде відправлено сертифікат учасника європейської конференції (в електронному 

вигляді). 

 

Форма участі: дистанційна – обговорення статей на веб-сайті Міжнародного наукового журналу. 

http://www.inter-nauka.com/
http://www.inter-nauka.com/
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Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, польська, французька. 

Дедлайн подачі матеріалів: 28 грудня 2015 р. включно. 

 
Секції: 
 Секція 1. Економічна теорія. 

 Секція 2. PR, реклама і маркетинг. 

 Секція 3. Менеджмент. 

 Секція 4. Стратегічний менеджмент. 

 Секція 5. Теорія менеджменту управління економічними системами. 

 Секція 6. Управління змінами. 

 Секція 7. Міжнародна економіка. 

 Секція 8. Світова і регіональна економічні інтеграції.  

  Секція 9. Регіональна економіка. 

 Секція 10. Світова економічна інтеграція і трансформаційні процеси ХХI століття. 

 Секція 11. Проблеми макроекономіки. 

 Секція 12. Проблеми мікроекономіки. 

 Секція 13. Банківська справа. 

 Секція 14. Економічні аспекти регіонального розвитку. 

 Секція 15. Фінанси і податкова політика. 

 Секція 16. Фінанси, гроші і кредит. 

 Секція 17. Бухгалтерський, управлінський облік і аудит. 

 Секція 18. Економіка, організація і управління підприємством. 

 Секція 19. Логістика. 

 Секція 20. Торгівля і ланцюг поставок. 

 Секція 21. Економічна безпека. 

 Секція 22. Економіка праці й управління персоналом. 

 Секція 23. Економіка і управління якістю. 
 

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ЗАРАЗ (натисніть сюди) 
 
Для участі необхідно (до закінчення дедлайну):  
 

1. Заповнити заявку на участь (співавтори заповнюють одну заявку). 
2. Відправити електронний варіант матеріалів і відскановану (сфотографовану) копію квитанції про 
сплату організаційного внеску на адресу: info@frada.com.ua.  
 після отримання матеріалів протягом 2-х робочих днів секретаріат пришле підтвердження і 

реквізити для оплати; 
 у разі відсутності підтвердження, потрібно повторно направити матеріали і зв’язатися з 

оргкомітетом (у письмовому або телефонному режимі).  
 
 

Організаційний внесок 
 
Оплатити організаційний внесок учасники конференції можуть одним із таких способів: 

 
1. Банківський переказ. 

2. Платіжні картки:  

3. Електронні гроші:  

4. Грошові перекази:  

Валюта платежу 
 

UAH RUR EUR USD 

100,00 750,00 10,00 15,00 Тези до 5 сторінок 

15,00 180,00 4,00 5,00 Кожна наступна сторінка  

https://docs.google.com/forms/d/1IQNns6Lh5zh6p8Sj4NTQggTirmcDtrBhIATedBZ2xh4/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1IQNns6Lh5zh6p8Sj4NTQggTirmcDtrBhIATedBZ2xh4/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1IQNns6Lh5zh6p8Sj4NTQggTirmcDtrBhIATedBZ2xh4/viewform?usp=send_form
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Реквізити для оплати організаційного внеску висилаються після отримання організаційним комітетом 
тез і заповненої онлайн-заявки. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

Тези мають бути виконані на актуальну тему, містити результати самостійного дослідження, оформлені 
відповідно до таких вимог:  
обсяг тез: не більше 5-ти сторінок, формат сторінки – А4 (297х210 мм), орієнтація – книжна. Кожна 
наступна сторінка під час публікації – 15 гривень за 1 од.; 
поля: всі поля – 25 мм; 
шрифт: Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal. Допускається 
використання шрифту меншого розміру (10 пунктів) для другорядних елементів тексту; 
вирівнювання тексту: по ширині; 
абзацний відступ: 1,25; 
нумерація сторінок не ведеться; 
малюнки і таблиці необхідно подавати в статті після тексту, де вони вперше згадуються або на 
наступній сторінці. Розмір тексту таблиці – 12, інтервал – 1. Цифровий матеріал подається в таблиці, яка 
має порядковий номер, назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом) і вирівняна 
по правій стороні (наприклад, Таблиця 1). Малюнок має бути єдиним графічним об’єктом (тобто 
згрупованим). Формат таблиці і малюнків – книжний; 
формули мають бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул 
Microsoft Word for Windows); 
посилання на літературу в тексті треба подавати у квадратних дужках, наприклад, *3, с. 35; 8, с. 56–
59], де перша цифра – це порядковий номер джерела у списку літератури, а друга – сторінка цього 
джерела, на яку дослідник посилається; одне джерело від іншого виокремлюється крапкою з комою. 
Бібліографічний список подається після тез під заголовком «Література». 
назва файлу: це – прізвище та ініціали автора, написані англійською мовою (наприклад, 
Kovalenko O.M). 

 

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ 

1. Назва секції: вирівнювання по лівому краю, шрифт – курсив. 
2. Прізвище, ім’я, по батькові: вирівнювання по правому краю, шрифт – напівжирний, всі слова великими 
буквами. 
3. Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання): вирівнювання по правому краю, 
шрифт – курсив.  
4. Назва тез: вирівнювання по центру, шрифт – напівжирний, всі слова великими буквами (до десяти 
слів).  
5. Текст тез. 
6. Література. 

 
 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ 
Секція: Фінанси, гроші і кредит 

КОЛОБОВ Д. Т. 

аспірант кафедри менеджменту  

Львівська комерційна академія  

м. Львів, Україна 

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «РЕГІОНАЛЬНА СИСТЕМА» 

Текст тез 

Література: 

1. Захарова О. Д. Теоретические аспекты определения экономической сущности понятия 

“региональная система” в контексте регионализации экономики / О. Д. Захарова // Экономика и 

управление. – 2007. – № 1. – С. 46–51. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1IQNns6Lh5zh6p8Sj4NTQggTirmcDtrBhIATedBZ2xh4/viewform?usp=send_form


 

Шановні колеги! 
Оргкомітет буде вдячний Вам за розповсюдження цієї інформації серед викладачів університетів, 

інститутів, спеціалізованих організацій і органів освіти, які будуть зацікавлені в участі у 
конференції. 

 

 
 

Фінансово-економічна наукова рада  
Веб-сторінка: www.frada.com.ua 

E-mail: info@frada.com.ua 
Тел: :+380-50-647-1543 
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