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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

20 квітня 2018 року у м. Рівне на базі 

Навчально-наукового інституту економіки і 

менеджменту Національного університету 

водного господарства та природокористування 

за ініціативою кафедри економічної теорії 

відбудеться Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Актуальні питання розвитку 

економічної науки та її вплив на становлення 

громадянського суспільства» 

До участі у конференції запрошуються 

науковці, викладачі, докторанти, аспіранти, 

магістранти, практикуючі спеціалісти, 

студенти. 

Мета конференції: професійне обговорення 

стану економічної науки, економічної освіти і 

виховання, визначення їх ролі у формуванні та 

подальшому розвитку громадянського 

суспільства і його економічних основ. 

Окреслення ключових напрямків дослідження 

економіки громадянського суспільства. 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Секція 1. Економічні теорії громадянського 

суспільства та проблеми його взаємодії з 

реальною економікою. 

Секція 2. Громадянське суспільство як 

основа сучасного соціуму. 

Секція 3. Громадянське суспільство в 

системі управління. 

Секція 4. Організація, фінансування, 

інформаційне забезпечення та контроль 

економічних процесів у громадянському 

суспільстві. 

 

Робочі мови конференції: українська, 

білоруська, англійська, російська. 

Форма участі: очна, заочна. 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ ТА 

ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ 

Матеріали конференції будуть видані 

окремим збірником і надіслані авторам за 

адресами, вказаними у заявці. Збірнику буде 

наданий міжнародний стандартний книжний 

номер (ISBN).  

Для участі у конференції необхідно 

зареєструватись за посиланням: 

https://goo.gl/forms/M9jhBynvJlOwjJs43 

і надіслати в оргкомітет тези доповіді та 

квитанцію про оплату на електронну адресу 

konf.1805@gmail.com до 25 березня 2018 р. 
У назвах файлів потрібно вказувати номер 

секції, прізвище учасника і документ. Наприклад: 

«4_Петренко_тези», «4_Петренко_квитанція»; 

формат файлів тільки .doc або .docx.  

 

Тези студентів надаються у співавторстві 

з науковим керівником або із зазначенням 

наукового керівника. 
 

Оргкомітет залишає за собою право 

відхиляти матеріали, які не відповідають 

вимогам щодо оформлення, темі конференції чи 

надійшли із запізненням.  

Тези друкуються в авторській редакції. 

Автори (наукові керівники) несуть 

відповідальність за науковий зміст і якість 

поданих матеріалів, точність наведених у 

матеріалах даних і цитат. 

 

Розмір організаційного внеску – 150 

гривень. Внесок покриває витрати, пов’язані з 

друком збірника тез, програми конференції та 

сертифіката учасника. 

Іноземні учасники звільняються від сплати 

організаційного внеску. 

 

https://goo.gl/forms/M9jhBynvJlOwjJs43


Реквізити для оплати будуть відправлені 

учасникам конференції одночасно з 

інформацією оргкомітету щодо прийняття 

поданих матеріалів.  

Копію квитанції про оплату слід обов’язково 

надіслати на електронну адресу оргкомітету 

konf.1805@gmail.com не пізніше вказаного 

терміну.  

 

Учасникам конференції буде надіслано один 

примірник збірника та сертифікат на адресу 

автора, яка вказана у заявці. Для отримання 

додаткового екземпляра збірника матеріалів 

конференції необхідно cплатити 100 гривень.  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 до публікації приймаються наукові 

матеріали, які не були опубліковані раніше;  

 обсяг – 2 -5 повних сторінок формату А5; 

 текст набирається за допомогою 

редактора Microsoft Word, гарнітура Times New 

Roman, розмір шрифту 12 кегель, міжрядковий 

інтервал – 1,0. Поля: ліве, праве, верхнє по 2 см, 

нижнє – 2,5 см. Абзац – 1,25 см. 

 у тезах не повинно бути переносу слів та 

макросів; 

 сторінки не нумеруються; 

 ілюстрації (креслення, схеми, графіки, 

діаграми, рисунки) повинні бути компактними, 

мати назву та номер. Не допускається 

використання ілюстрацій у вигляді 

фотографій. Використовується лише чорно-

біла гама; використання фону не допускається; 

формули слід друкувати за допомогою 

редактора формул. Формули розташовують 

безпосередньо після тексту, в якому вони 

згадуються, в центрі рядка. Номер формули 

зазначають на рівні формули в дужках у 

крайньому правому положенні на рядку. 

Формули, що йдуть послідовно і не розділені 

текстом, відокремлюють комою; 

 список використаних джерел подається 

наприкінці тез в порядку посилань на них у 

тексті і оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 

7.1:2006 «Система стандартів з інформації,  

бібліотечної та видавничої справи.  

Бібліографічний  запис.  Бібліографічний  опис. 

Загальні вимоги та правила складання»; 

 посилання на використані джерела 

подаються у тексті в квадратних дужках із 

зазначенням порядкового номера джерела за 

списком та через кому номера сторінки, 

наприклад: [2, с. 40]; 

 у верхньому лівому кутку вказується 

УДК напівжирним шрифтом. Нижче у правому 

кутку вказуються прізвища та ініціали авторів, 

далі науковий ступінь, вчене звання, повна 

назва закладу (установи) та місто. Для 

студентів необхідно вказати також 

відповідні дані про наукового керівника. Назва 

доповіді друкується через один інтервал 

великими літерами напівжирним шрифтом по 

центру, через один інтервал подається текст, 

наприкінці тексту через один інтервал 

подається література. 

 

Зразок оформлення тез: 

 
УДК … 

Петренко І.І. 
к.е.н, доцент 

Національний університет водного господарства та 
природокористування, м. Рівне 

 
НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 
Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 
 
Список літератури: 
1. … 
2. … 

 

УВАГА! 

Повідомлення про отримання Вашого листа 

буде надіслане протягом трьох робочих днів. 

Якщо Ви не отримали повідомлення, просимо 

відправити матеріали повторно або з’ясувати 

питання про отримання Вашого листа 

телефоном. 

Розсилка збірників здійснюється за рахунок 

отримувача. 

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на 

науково-практичній конференції «Актуальні 

питання розвитку економічної науки та її вплив 

на становлення громадянського суспільства» 

(проїзд, проживання, харчування тощо), 

оплачуються учасниками за власний рахунок 

або за рахунок сторони, що їх відряджає. 

 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

 

33002, м. Рівне, вул. О. Новака, 75, навч. корп. 

№ 2, Національний університет водного 

господарства та природокористування, 

Навчально-науковий інститут економіки та 

менеджменту, Кафедра економічної теорії, 

каб. 265-266. 

 

e-mail: kaf-et@nuwm.edu.ua 

konf.1805@gmail.com 

 

Ми у Facebook: 

https://www.facebook.com/nuwm.nniem.kaf.et/ 

 

Телефон для довідок +38 (098) 294-94-90 

(дзвонити з 9.00 до 17.00 у робочі дні) 

 

 

Сподіваємося на співпрацю!  

 

З повагою, Оргкомітет 

mailto:kaf-et@nuwm.edu.ua
mailto:konf.1805@gmail.com
https://www.facebook.com/nuwm.nniem.kaf.et/

