
                                                                        

 

 

 

 
Шановні  колеги! 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 
факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності ІДГУ, 

Наукове товариство молодих учених, аспірантів, студентів ІДГУ  
 

Запрошує Вас взяти участь у роботі 
V Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Пріоритети розвитку національної економіки  
в умовах євроінтеграції України», 

яка відбудеться 15 квітня 2021 р. 
 

Мета конференції 

Метою науково-практичної конференції є розвиток науки, а через неї й 
практики, поширення економічних знань серед зацікавлених студентів, аспірантів, 
молодих вчених та практикуючих економістів. 

 

Секції конференції 

1. Економіка та управління національним господарством. 
2. Економіка та управління підприємствами. 
3. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. 
4. Економіка праці та управління персоналом. 
5. Проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі. 
6. Сучасні аспекти управління закладами освіти. 
7. Проблеми обліку і оподаткування в підприємницькій діяльності. 
 

Інформація щодо конференції 

Робочі мови конференції: українська, англійська, румунська, французька, 
німецька, болгарська. 

Форма участі – дистанційна. 
 

Умови участі 

Для участі в конференції необхідно до 14 квітня  2021 року (включно): 
1. заповнити анкету учасника  конференції; 
2. надіслати оргкомітету відповідно оформлені заявку та статтю. 
3. сплатити організаційний внесок та відправити скановану квитанцію про оплату; 
Електронна адреса оргкомітету: kafedra.uptd@gmail.com  
 

Вимоги до оформлення 

Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника 
конференції. Наприклад: Ткаченко Ю.М._Стаття; Ткаченко Ю.М._Заявка. 

Вимоги до статті: 
 Обсяг статті – 3-5 сторінок при форматі сторінки А4, орієнтація книжкова. 
 Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм. 
 Шрифт – Times New Roman, кегель – 12. 
 Міжрядковий інтервал – 1. 



 Абзацний відступ – 1,25 см. 
 Вирівнювання по ширині. 
 Бібліографічний опис літературних джерел оформлюють згідно з ДСТУ 

8302:2015. 

 Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту. 
 
Відповідальність за висвітлений матеріал у статті несуть автори доповідей та їх наукові 

керівники. 
 
Завантажити збірник можна  буде  через  місяць після закінчення роботи конференції 

за адресою http://idgu.edu.ua  
 

РЕКОМЕНДОВАНА ОПЛАТА: 
Організаційний внесок публікації – 180 грн.   
Ізмаїльський державний гуманітарний університет 
Розрахунковий рахунок:  
Код ЄДРПОУ 02125467 
р/рах UA 50 820172 0313 24100 42020 12580 
МФО 820172        Банк ДКСУ в м. Київ 
Призначення платежу : за участь у конференції 15.04.2021 
Платник: ПІБ учасника 

 
У разі потреби друкованого екземпляру збірки матеріалів конференції 

(за додаткових умов) повідомте про це редакційну колегію. 
 
Увага! Роботи обсягом менше 3 сторінок НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ! 
Увага! Роботи, що надійшли невчасно, з порушенням терміну подачі до розгляду 

НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ! 
 

Приклад оформлення тез 

Зразок оформлення тез: 
 

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ  
У СІЛЬСЬКИЙ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ 

Супряга Р.О. 
 студент 4 курсу факультету управління, адміністрування  

та інформаційної діяльності 
Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – доц. Сорока Л.М. 
 

Текст текст текст…[2, с. 23] 
 

1. Заярна Н.М., Чиковська М.М. Безробіття на селі: причини та шляхи подолання. 
Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 2. С. 176-179. 

 
Оргкомітет конференції залишає за собою право відхилити статті 

низької якості та поганої редакції від включення їх у збірник наукових 
праць.  

 
 
 
 
 

http://idgu.edu.ua/


Контактна інформація 

097-646-48-76  Метіль Тетяна Костянтинівна, кандидат економічних 
наук, доцент кафедри управління підприємницькою та туристичною 
діяльністю, координатор конференції 

098-33-97-415 Градинар Ганна Іванівна – завідувач редакційно-
видавничим відділом, технічний координатор конференції,  

або надсилайте запитання на електронну адресу 
nauka_idgu@ukr.net або kafedra.uptd@gmail.com 

 
 

ЗАЯВКА  
учасника V Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Пріоритети розвитку національної економіки  
в умовах євроінтеграції України»,  

15 квітня 2021 р. 
 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Назва установи/навчального закладу  

Контактні телефони, E-mail:  

Домашня адреса  

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання, посада, 

навчальний заклад (установа)) 

 

Співавтори  

Назва статті  

Потреба у сертифікаті   

 


