
 
Зразок оформлення тез 

Секція 3 
МАЩЕНКО М.А., к.е.н., доцент,  

доцент кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування, 
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Соціально-економічний розвиток держави залежить від забезпечення 

інвайронментальної безпеки на макро- та мікроекономічному рівнях. Однією з 
умов інвайронментальної безпеки є державно-приватне партнерство. 

Текст … 
Текст … 
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Контактні дані учасника*  
Прізвище, ім’я, по-батькові _________________________  
Місце роботи / навчання ___________________________ 
Посада (для студентів – курс, спеціальність) _________ 
Вчене звання______________________________________ 
Науковий ступінь__________________________________ 
Контактний телефон______________________________ 
E-mail____________________________________________ 
 
* Контактні дані зазначаються по кожному автору (якщо їх декілька) 
** Інформація про наукового керівника подається в зносці  

 
Всі пункти обов'язкові для заповнення! 

 
 

Науково-виробничий журнал «Облік і фінанси» 
http://www.afj.org.ua 

Національний аерокосмічний університет  
ім. М. Є. Жуковського  

«Харківський авіаційний інститут» 
https://khai.edu.ua  

 
 
 

Запрошують студентів,  
здобувачів наукових ступенів, викладачів  
та усіх бажаючих прийняти участь  

у IІI Всеукраїнській науково-практичній  
конференції 

 
«СТАЛИЙ РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ» 
 
 
 

Харків 
14 травня 2019 року 

 
Посвідчення УкрІНТЕІ №128 від 3 квітня 2019 р. 

 



Секції конференції 
1. Економіко-теоретичні та соціально-економічні аспекти 

господарського механізму 
2. Наукові основи та методи формування техніко-економічних 

показників щодо оцінювання ефективності організаційних систем та 
проектів в умовах невизначеності 

3. Методологія сталого розвитку та інформаційні технології зеленого 
комп'ютингу та комунікацій 

4. Сучасні детермінанти розвитку фінансів та обліку суб'єктів 
господарювання в умовах системної кризи 

5. Моделювання діагностики і управління характеристиками соціально-
економічних систем 

Робочі мови: українська, російська, англійська 
Форма участі: заочна 

Умови участі в конференції 
Надіслати на поштову скриньку conf@faaf.org.ua  

– тези доповіді, на останній сторінці яких мають бути зазначені 
контактні дані учасника Конференції; 
– сканкопію чи скриншот квитанції про сплату оргвнеску. 

Вартість участі в конференції – 90 грн. 
 

Реквізити для оплати: 
1) через Приват24 або термінал самообслуговування Приватбанку 
№ карти: 5168-7555-2270-3970 
Одержувач: Остапчук Сергій Миколайович 
 
2) через касу інших банків 
Одержувач: АТ КБ ПриватБанк 
Код одержувача (ОКПО, ЄДРПОУ): 14360570 
Код банку отримувача (МФО): 305299 
Рахунок одержувача: 29244825509100 
Призначення: Поповнення поточного рахунку №5168755522703970, 
Остапчук Сергій Миколайович, ІПН 3166614476 

Контрольні дати 
Прийом матеріалів – до 13 травня (включно) 
Проведення конференції – 14 травня 
Розсилка збірника тез та сертифікату учасника – 24 травня 
 
За результатами буде підготовлено збірник матеріалів конференції 
в електронному варіанті (PDF формат). Кожному учаснику разом зі 
збірником по електронній пошті буде надіслано сертифікат, що 
засвідчує участь у заході. 
Збірник матеріалів конференції буде розміщений на офіційній сторінці 
конференції https://conf2018.webnode.com.ua Завдяки цьому матеріал 
буде проіндексований в системі Google Scholar, що сприятиме 
підвищенню рівня цитованості публікацій учасників конференції. 

 

Зворотній зв'язок 
Координатор конференції:  
Остапчук Сергій  
Тел. +38 097 752 28 14  / +38 093 815 26 39 (Viber) 
E-mail: conf@faaf.org.ua  
www: https://conf2018.webnode.com.ua  

 
Вимоги до оформлення матеріалів 

Обсяг доповіді - не більше 3 сторінок тексту формату А4, набраного у 
редакторі MS Word. Усі поля – 25 мм., гарнітура - Times New Roman, кегль 
(розмір) - 12, міжрядковий інтервал – 1,0. Рисунки та таблиці повинні мати 
назву і бути компактними. 

У лівому верхньому кутку – Номер секції. 
У наступному рядку з правого боку – прізвище та ініціали автора(ів), 

науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи / навчання. 
Нижче через один інтервал вказується назва доповіді – ПРОПИСНИМИ 

літерами симетрично тексту.  
Нижче через один інтервал – текст доповіді з абзацним відступом 0,5 см. 
Файли називати відповідно до прізвища автора, наприклад: 

maschenko_tezy,  maschenko_oplata. 

Отримані матеріали публікуються в авторській редакції! 


