
СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:
 1. Економічна теорія та історія економічної думки. 
 2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 
 3. Економіка та управління національним господарством. 
 4. Економіка та управління підприємствами. 
 5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 
 6. Інновації та інвестиційна діяльність. 
 7. Економіка природокористування і охорони навколишнього
середовища. 
 8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. 
 9. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. 
 10. Гроші, фінанси і кредит. 
 11. Фінанси та податкова політика. 
 12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. 
 13. Статистика. 
 14. Маркетинг. 
 15. Сучасний менеджмент. 
 16. Логістика та транспорт. 

УМОВИ УЧАСТІ
Для участі у конференції необхідно до 21 жовтня (включно): 
 1. заповнити заявку;
 2. надіслати на електронну адресу: econom@cuesc.org.ua 
 - тези доповіді;
 - відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного
внеску (реквізити надаються після отримання тез та заявки).
 

МЕХАНІЗМИ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ  В  УМОВАХ  ГЛОБАЛЬНИХ

ЗМІН:  МІЖНАРОДНИЙ  ДОСВІД

До участі в міжнародній науково-практичній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти
закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно

займаються науковими дослідженнями у сфері економіки.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 500 грн.
Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва
розмір організаційного внеску становить 400 грн (ознайомитися з
інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
За бажанням, учасники конференції додатково можуть замовити
друкований збірник та сертифікат. Вартість отримання друкованих
матеріалів, враховуючи відправку, становить 500 грн, які необхідно
сплатити додатково до організаційного внеску.

м. Рига, Латвійська Республіка
21-22 жовтня 2022 р.
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 Мова конференції:
латиська, українська,

англійська

Учасники конференції
отримують збірник та

сертифікат із зазначенням
обсягу підвищення кваліфікації 
 (15 годин – 0,5 кредита ECTS)
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 Інтеграція України у систему глобальних економічних відносини потенційно дає важливі
переваги щодо розвитку національного виробництва та міжнародної торгівлі. … [1, с. 4].

Література:
 1. Баранова Д.А. Функції та види механізмів державного фінансового контролю. Економiка
та держава. 2014. № 5. С. 146–149.
 2. Управління витратами : навчальний посібник до практичних занять з курсу «Управління
витратами». Одесса : ОНАЗ, 2009. 216 с.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ
Назва доповіді українською та англійською мовами, розташована по
центу (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 16, жирний).
Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові
автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де
навчається або працює автор, місто, країна (українською та англійською
мовами); шрифт Times New Roman № 14.
Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам:
формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New
Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту
під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними
дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та
через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Кожній науковій роботі, включеній до збірника тез конференції, буде
присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на
OUCI. Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний
номер книги) європейським видавництвом. 

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ 
  Центр українсько-

європейського 
наукового співробітництва 

(згідно з підписаним договором 
про міжнародне

співробітництво)

Контактна особа: 
Ангелюк Ганна Тарасівна – 

координатор наукових 
заходів та проектів 

у галузі економічних наук

 E-mail: econom@cuesc.org.ua  
Телефон: +38 (063) 616 1667

Усіх учасників конференції буде забезпечено електронним збірником тез
конференції та сертифікатом про участь. Учасники конференції матимуть
можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як
підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні,
яка входить до Європейського Союзу.
*Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової
конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить
до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань
науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом
Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

Збірник тез конференції та сертифікат в електронному вигляді буде
направлено кожному учаснику на електронну адресу після 25 листопада.

Розсилка матеріалів у друкованому вигляді буде здійснена після 23
грудня.

https://cuesc.org.ua/bibl.pdf
http://ouci.dntb.gov.ua/
mailto:econom@cuesc.org.ua

