
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

І Міжнародна науково-практична конференція

"МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ:

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ, ПРОГНОЗНІ СЦЕНАРІЇ

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ"

25-26 квітня 2019 року

(м. Херсон, Україна)

Шановні колеги!

Запрошуємо вчених, викладачів, докторантів,

аспірантів, здобувачів, магістрантів, студентів,
представників бізнесу, підприємств, фінансових
установ, органів державної влади та місцевого
самоврядування, фахівців, які мають науково-
практичні інтереси за тематикою конференції, взяти
участь у І Міжнародній науково-практичній

конференції "Модернізація економіки: сучасні
реалії, прогнозні сценарії та перспективи
розвитку", яка відбудеться на базі Херсонського
національного технічного університету (м. Херсон,
Україна) 25-26 квітня 2019 року.

НАУКОВІ СЕКЦІЇ:
1. Економічний розвиток та управління

інноваційною діяльністю підприємства.
2. Бізнес-аналітика та економічна безпека.
3. Туризм та готельно-ресторанна справа.

4. Демографія, економіка праці, соціальна
економіка і політика.

5. Економіка та управління підприємствами.
6. Економічна кібернетика та управління проектами.
7. Інвестиційна діяльність.
8. Маркетинг та логістика.

9. Математичні методи, моделі та інформаційні
технології в економіці.

10.Менеджмент та бізнес-адміністрування.
11.Правове забезпечення державного управління та

місцевого самоврядування.
12.Публічне управління та адміністрування.

13.Світове господарство і міжнародні економічні
відносини.

14.Статистика.
15.Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
16.Фінанси, банківська справа, страхування.

Офіційні мови конференції: українська,
англійська, російська.

Форма участі: дистанційна.
За підсумками конференції всім учасникам буде

розіслано електронний варіант збірника тез
доповідей.

Крім публікації у збірнику тез доповіді, бажаючі
мають можливість взяти участь у колективній
монографії.

ДЛЯУЧАСТІ УКОНФЕРЕНЦІЇНЕОБХІДНО:

Надіслати Оргкомітету до 25 квітня 2019 р.
(включно) на електронну адресу:
kafekon@kntu.net.ua наступні документи:
• тези доповіді;
• заявку на участь у конференції (зразок додається);

• відскановану квитанцію про сплату

організаційного внеску (бажаючим отримати
друкований варіант збірника).

Електронний варіант збірника тез доповідей
розсилається БЕЗКОШТОВНО.

Бажаючим отримати друкований варіант збірника
та сертифікат учасника конференції необхідно

сплатити: 180 грн. – для учасників з України; 10 USD –
для учасників з інших країн. Пересилка друкованих
примірників здійснюється Новою поштою з рахунок
отримувача.

Реквізити для оплати будуть відправлені
учасникам конференції, бажаючим отримати

друкований варіант збірника, одночасно з
інформацією оргкомітету щодо прийняття наданих
матеріалів.

Додаткові примірники для співавторів необхідно
замовляти завчасно. Вартість додаткового
примірника збірника матеріалів конференції

становить: для учасників з України – 100 грн.; для
учасників з інших країн – 5 USD.

Зразок
заявки на участь у роботі конференції:

Прізвище, ім’я, по-батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Посада

Місце роботи (навчання)

Адреса

Телефон

E-mail

Секція

Назва доповіді

Кількість необхідних друкованих

примірників

Адреса доставки друкованих
примірників (місто, номер відділення
Нової пошти)



ВИМОГИЩОДО ОФОРМЛЕННЯ

МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ:

 Обсяг тез – 3-5 сторінок (включно) при
форматі сторінки А4, орієнтація книжкова;

 Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве – 20 мм;
 Шрифт – Times New Roman, кегель – 14 пт.;
 Міжрядковий інтервал – 1,5;
 Перший рядок – Секція: Назва секції відповідно

до переліку, який вказаний вище (шрифт
курсив, вирівняний по центру);

 Другий рядок – прізвище та ініціали автора
(шрифт напівжирний, вирівняний по правій
стороні);

 Третій рядок – науковий ступінь, вчене звання
(для осіб, які його мають), посада автора
(шрифт курсив, вирівняний по правій стороні);

 Четвертий рядок – повна назва установи, де
працює або навчається автор (шрифт курсив,
вирівняний по правій стороні);

 П’ятий рядок – місто, країна (шрифт курсив,
вирівняний по правій стороні);

 Шостий рядок – пропускається 1 рядок;

 Сьомий рядок – назва доповіді (шрифт
напівжирний, всі прописні, вирівняний по
центру);

 Восьмий рядок – пропускається 1 рядок;
 Далі розміщується основний текст тез (шрифт

звичайний, вирівняний по ширині, абзацний

відступ – 1,25);
 Пропускається 1 рядок;
 Список літератури – не більше 5 джерел.

Рисунки, діаграми, таблиці оформлюються з
використанням інструментів Microsoft Word,
розміщуються посередині, друкуються шрифтом

Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий
інтервал – 1. Усі рисунки і таблиці повинні мати
назву. Назва та номери рисунків вказуються
жирним шрифтом під рисунками (Рис. 1. Назва),

назви і номери таблиць – над таблицями

(Таблиця 1. Назва). Таблиці, схеми, рисунки,
формули, графіки не повинні виходити за межі
вказаних полів. Рисунки мають бути скомпоновані
у вигляді єдиного об’єкту. Посилання у тексті на
рисунки і таблиці оформлюється так: як наведено у
рис. 1, у табл. 1.

Сторінки не нумеруються.
Кількість співавторів тез – не більше трьох.
Кількість поданих матеріалів від одного автора

не обмежується.
Назви файлів мають бути підписані відповідно

до прізвища та ініціалів учасника конференції.
Наприклад: Кулініч В.О._Тези

Кулініч В.О._Заявка
Кулініч В.О._Квитанція

Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах
несуть автори доповідей.

Матеріали, які не відповідають зазначеним
вимогам, до друку не приймаються!

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
Секція: (оберіть назву)

Кулініч В.О.

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки,
підприємництва та економічної безпеки,

Херсонський національний технічний
університет

м. Херсон, Україна

МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ
БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

Текст, текст [1]. Текст, текст, текст [2, с. 115].

Список літератури

1. Офіційний сайт Державної служби статистики
України [Електронний ресурс]. – Режим доступу
до ресурсу: http://ukrstat.gov.ua.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Херсонський національний технічний університет
Кафедра економіки, підприємництва

та економічної безпеки

Голова організаційного комітету конференції:
Шарко Маргарита Василівна – д.е.н., професор,

професор кафедри економіки, підприємництва та
економічної безпеки ХНТУ

Координатор конференції:
Олійник Наталія Миколаївна – к.т.н., доцент,

доцент кафедри економіки, підприємництва та
економічної безпеки ХНТУ

tel.: +380 95-54-55-356

Адреса: Бериславське шосе, 24, каб. 302 (1),
м. Херсон, Україна, 73008

Е-mail: kafekon@kntu.net.ua

Будемо раді Вашій участі
у нашому науковому заході!

Сподіваємося на плідну співпрацю!


