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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених,
аспірантів та студентів

«СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ І ПРАВА:
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ»
ШАНОВНІ МОЛОДІ ВЧЕНІ, АСПІРАНТИ ТА СТУДЕНТИ !

Запрошуємо Вас узяти участь у Всеукраїнській науково-практичній
інтернет-конференції «Становлення та розвиток економіки і права: від теорії
до практики»,яка відбудеться уВінницькому кооперативному інституті
23 лютого 2017 р. за адресою:
м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля (Фрунзе), 59.
Тематичні напрямки конференції:
1. Суспільство, культура, особистість у сучасному світі
2. Соціальна відповідальність: проблеми та перспективи розвитку
3.Облік і фінанси: від теорії до практики
4. Управління персоналом, трудовий потенціал, лідерство
5.Проблеми та досягнення законодавчих реформ в Україні
6. Економічна і соціальна перспектива євроінтеграції України
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.
Вимоги до оформлення матеріалів
1.
До друку приймаються тези однією з робочих мов конференції, обсяг яких не
перевищує 5-ти сторінок, включаючи рисунки, таблиці та список використаних джерел.
Тези повинні бути підготовлені у форматі А4 за допомогою редактора MS Word,
текст-шрифт – TimesNewRoman, кегель – 14, інтервал – 1,5,поля – 2 см. з усіх боків.
Файл має бути названий прізвищем автора. Сторінки не нумеруються.
2.
Структура тез:
у правому верхньому кутку
прізвище та ініціали автора;
прізвище та ініціали наукового консультанта, вчений ступінь, наукове звання;
назва навчального закладу;
по центру

назва тез – великими літерами;
з абзацного відступу
результати дослідження автора;
по центру список використаних джерел.
3. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Times New Roman,
жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Формули розташовані по
центру, нумераціяз правої сторони. Для набору формул необхідно використовувати редактор
формул MS Office.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ СКАНОВАНІ ОБ’ЄКТИ!

4. Список використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою оригіналу.
Використані джерела мають бути пронумеровані відповідно до порядку згадування у тексті.
Посилання на джерело та сторінки у ньому подаються у квадратних дужках за текстом.
5. Право рекомендувати тези до друку залишається за редакційною колегією.
Увага!
Тези публікуються в авторській редакції. Оргкомітет залишає за собою право
відхилення матеріалу, який не відповідає тематичним напрямкам конференції або оформлений
з порушенням зазначених вище вимог!
Усі матеріали слід подавати у друкованому та електронному вигляді.
Оргкомітету надається один друкований варіант тез українською або російською
мовою та версія на електронних носіях у форматі MS Word, якщо мова оригіналу англійська
або польська.
Тези, які не відповідають вимогам, надіслані пізніше вказаного терміну не
розглядаються.
Умови участі у конференції
Інтернет конференція безкоштовна.
Для участі у роботі конференції необхідно до 23лютого 2017 р. надіслати на електронну
адресу заявку для участіу роботі конференції та тези, оформлені згідно поданих нижче вимог.
ЗАЯВКА
на участь у роботі інтернет-конференції
Прізвище
Ім'я
По батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Установа
Посада
Назва доповіді

Після розгляду оргкомітетом конференції отриманих матеріалів, на електронну адресу
автора буде відправлено повідомлення, щодо прийняття матеріалів.
Електронний примірник збірника буде надіслано усім учасникам конференції.

Адреса оргкомітету: 21009, м. Вінниця,
вул. Академіка Янгеля (Фрунзе), 59,
Вінницький кооперативний інститут.
За додатковою інформацією щодо роботи конференції звертайтесь за телефонами:
0972587127 Анна Олександрівна,
0633199750 Людмила Григорівна
Електронна адреса: conference@vki.vin.ua

