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«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»
26 березня 2021 р.
10.30 – 13.00
Тематичні напрямки роботи конференції:
 Модернізація бюджетної, податкової та соціальної політики держави
 Ринок фінансових послуг: стан та перспективи розвитку
 Особливості функціонування підприємств в сучасних умовах
 Розвиток маркетингу в умовах глобалізації
 Теорія та практика обліку, аналізу та аудиту
 Математичні моделі та інформаційні технології в економіці
 Інтеграційні процеси у світовій економіці
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова:
Шевчук Д.М., проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету «Острозька
академія», доктор філософських наук, професор;
Члени оргкомітету конференції:
Козак Л.В., декан економічного факультету Національного університету «Острозька академія»,
доктор економічних наук, доцент;
Дем’янчук О.І., заступник декана економічного факультету з навчально-наукової роботи
Національного університету «Острозька академія», доктор економічних наук, доцент;
Онишко С.В., завідувач кафедри фінансових ринків Університету державної фіскальної служби
України, доктор економічних наук, професор;
Левицька С.О., професор кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства
та природокористування, доктор економічних наук, професор;
Череп А.В., декан економічного факультету Запорізького національного університету, доктор
економічних наук, професор.
Янковський І.А., доцент інформаційних технологій та інтелектуальних систем закладу освіти
«Поліський державний університет», кандидат економічних наук, доцент;
Вітлінський В.В., професор кафедри економіко-математичного моделювання Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор;
Максишко Н.К., завідувач кафедри економічної кібернетики Запорізького національного
університету, доктор економічних наук, професор;
Мамонтова Н.А., завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька
академія», доктор економічних наук, професор;

Власюк А.П., завідувач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних
технологій Національного університету «Острозька академія», доктор технічних наук, професор;
Іванчук Н.В., завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу Національного
університету «Острозька академія», кандидат економічних наук, доцент;
Топішко І.І., доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу Національного
університету «Острозька академія», кандидат економічних наук, доцент;
Кнейслер О.В., завідувач кафедри фінансового менеджменту та страхування Західноукраїнського
національного університету, доктор економічних наук, професор;
Яворська Т.В., професор кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного
університету ім. Івана Франка, доктор економічних наук, професор;
Галецька Т.І., доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу Національного
університету «Острозька академія», кандидат економічних наук, доцент;
Матласевич А.А., голова студентського братства економічного факультету.
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:
Заявку на участь та статтю в електронному варіанті, відскановану рецензію наукового керівника і
копію квитанції про оплату до
19 березня 2021 року завантажити на сайті
https://conf.oa.edu.ua/index.php/ecconf/ecxix
Надіслані матеріали вважаються прийнятими за умови отримання від оргкомітету конференції
підтвердження на e-mail учасника.
Файли назвати прізвищем автора англійськими літерами (наприклад: Karpova_stattia.doc,
Karpova_zayavka.doc, Karpova_kvytansiya.doc, Karpova_recenzia.doc), запакувати в архів (Karpova.zip).
Організаційний внесок учасників:
70 грн. (організаційний внесок включає часткові витрати на проведення конференції, pdf формат
програми конференції та збірника статей і тез).
Реквізити для оплати:
Національний
університет
«Острозька
академія»
код
22554101,
МФО
820172
р\р UA568201720313201001301005402 в ДКС України.
Призначення платежу: благодійні внески на наукову діяльність економічного факультету від
(зазначити прізвище та ініціали).
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
1. Текст статті повинен містити 5–7 повних сторінок, включаючи літературу (не менше чотирьох
джерел), набраний у редакторі Microsoft Word, у форматі DOC, сторінки не нумеруються, поля по 2 см,
шрифт Times New Roman (розмір шрифту – 14), 1 інтервал між рядками, відступ на абзац 1 (не
користуватись кнопкою табуляції). Список використаних джерел у тезах повинен оформлятися автором з
урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація.
Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
2. Наукові статті повинні містити обов’язкові складові, а саме:
П.І.Б автора
Назва ВНЗ
П.І.Б. наукового керівника
НАЗВА СТАТТІ (ВСІ ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ)
Текст статті:

Постановка проблеми.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Мета і завдання дослідження.
Виклад основного матеріалу.
Висновки.
Література (не менше чотирьох джерел)
3. У разі значного відхилення електронного варіанта від зазначених рекомендацій, оргкомітет
залишає за собою право редакції авторського тексту, а також відхилення статті від друку у збірнику.
4. Заявка на участь у конференції повинна містити інформацію:
П.І.Б. учасника
_______________________________________________________________________________________
П.І.Б. наукового керівника, посада, науковий ступінь_________________________________________
Назва ВНЗ _____________________________________________________________________________
Факультет, рік навчання
_______________________________________________________________________________________
E-mail, контактний телефон _______________________________________________________________
Обраний напрямок_______________________________________________________________________
Назва доповіді__________________________________________________________________________
Адреса відділення «Нової пошти»__________________________________________________________
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Обсяг тез 2–3 сторінки (формат А-4 у текстовому редакторі WORD / OFFICE 14 кеглем шрифту
Times New Roman, інтервал – одинарний, абзац – 1 см (прохання не створювати абзацний відступ за
допомогою клавіші Tab і знаків пропуску); поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 2 см, текст друкується без
переносів із вирівнюванням на всю ширину сторінки, сторінки не нумеруються. 









Послідовність розміщення матеріалів:
ініціали і прізвище автора, наукового керівника вказуються у лівому верхньому кутку;
назва тез друкується через рядок великими літерами, вирівнювання по центру (шрифт жирний);
через рядок текст тез, вирівняний по ширині;
через рядок список використаних літературних джерел, які слід наводити в кінці тез в порядку
появи відповідних посилань під назвою «Література»;
список використаних джерел у тезах повинен оформлятися автором з урахуванням Національного
стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання.
Загальні положення та правила складання»;
посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за
списком та через кому – номер сторінки, наприклад: [5, c. 57-61].

Повний текст наукової праці необхідно сформувати у такому порядку: актуальність; виклад
основного матеріалу дослідження; висновки; література.
Текст доповіді повинен бути уважно вичитаний і перевірений автором і науковим керівником.
Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування матеріалу, який виконаний або

оформлений з порушенням згаданих вимог. Відповідальність за зміст та унікальність поданого матеріалу
несе автор.
Взірець оформлення матеріалів

Сегень А. Т.,
студентка, Національний університет «Острозька академія»
Науковий керівник: Іванчук Н. В.,
к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ «BAS БУХГАЛТЕРІЇ» В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Сьогодні використання інформаційних технологій є важливою
складовою у господарській діяльності будь-якого підприємства. Процеси збереження, обробки та
аналізу інформації…
Література:
1. Андрійчук В. Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика,
аналіз : монографія. Вид. 2-ге, без змін. Київ : КНЕУ, 2006. 292 с.
У разі значного відхилення електронного варіанта від зазначених рекомендацій, оргкомітет залишає
за собою право відмови від участі у конференції.

За довідками звертатись:
Іванчук Наталія Володимирівна, тел. 063-122-88-61
Е-mail: natalia.ivanchuk@oa.edu.ua
Будемо вдячні за поширення інформації про конференцію серед студентів та колег!

