
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Деталі про V Міжнародну науково-практичну 
інтернет-конференцію «Сучасні виклики та 
аспекти інноваційного розвитку економічної 
науки і практики» за постійним посиланням: 
 
https://openscilab.org/ua/konferenczii/suchasni-
vikliki-ta-aspekti-innovacijnogo-rozvitku-
ekonomichnoi-nauki-i-praktiki/2021/10/20/v-
mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-
konferencija-suchasni-vikliki-ta-aspekti-
innovacijnogo-rozvitku-ekonomichnoi-nauki-i-
praktiki/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контактна інформація: 

Наукова платформа Open Science Laboratory 
 

Контактний телефон: +38 (095) 626-96-64 
 

E-mail: info@openscilab.org  
 

Веб-сайт: https://www.openscilab.org  
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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі у V Міжнародній 
науково-практичній інтернет-конференції 
«Сучасні виклики та аспекти інноваційного 
розвитку економічної науки і практики». 

Мета конференції – всебічне обговорення проблем 
сучасної економіки, пошук шляхів розвитку 
економічної науки і практики. 
 
За результатами конференції всім учасникам будуть 
надіслані в електронному вигляді: 
 сертифікат про участь у заході; 
 програма конференції; 
 збірник наукових праць (тез доповідей). 

Список всіх учасників конференції та збірник тез 
доповідей публікуються на постійній сторінці заходу. 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, 
англійська.  

Форма участі – дистанційна. 

 
Вимоги до оформлення тез доповідей на постійній 
сторінці заходу, а приклад оформлення тез доповідей 
за посиланням: https://openscilab.org/wp-
content/uploads/2020/11/_tezy.doc 

 
Структура тез доповіді 

• Назва тез доповіді 
• Інформація про авторів  
• Основний текст 
• Список використаних джерел 

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. 
Відповідальність за якість та зміст публікацій несе 
автор. 

 

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. До 20 жовтня 2021 року (включно) необхідно 
зареєструватися як учасник конференції: 

 заповнити форму участі за посиланням:  
https://openscilab.org/ua/?p=5441/#forma  

або 
 надіслати на електронну пошту 
conference@openscilab.org заявку, яку можна 
завантажити за посиланням:  https://openscilab.org/wp-
content/uploads/suchasni-vikliki-ta-aspekti-
innovacijnogo-rozvitku-ekonomichnoi-nauki-i-
praktiki/_zayavka.doc   (файл повинен мати назву 
відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc). 

2.  У формі для реєстрації учасників конференції або 
разом із заявкою, яка надсилається електронною 
поштою,  прикріпити файл з тезами доповіді (файл 
повинен мати назву відповідно до прізвища першого 
автора: Прізвище_тези.doc). 

3. Після успішного рецензування надісланих тез, 
учасникам електронною поштою надійдуть реквізити 
для оплати організаційного внеску. 

Організаційний внесок складає 150 грн за доповідь. 

Для іноземних учасників організаційний внесок 
складає 10 дол. США за доповідь. 

4. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на 
електронну пошту conference@openscilab.org (файл 
повинен мати назву відповідно до прізвища першого 
автора: Прізвище_квитанція). 

5. Після проведення конференції впродовж тижня 
відбудеться розсилання та публікація матеріалів 
конференції.  

 

 

 

 

Напрями роботи конференції: 

 Економічна теорія та історія економічної 
думки 

 Світове господарство і міжнародні 
економічні відносини 

 Економіка та управління національним 
господарством 

 Економіка та управління підприємствами 
 Розвиток продуктивних сил і регіональна 

економіка 
 Економіка природокористування та охорони 

навколишнього середовища 
 Демографія, економіка праці, соціальна 

економіка і політика 
 Гроші, фінанси і кредит 
 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
 Статистика 
 Математичні методи, моделі та інформаційні 

технології в економіці 
 Економічна безпека держави 
 Економічна безпека суб’єктів господарської 

діяльності 
 Оборонна економіка 
 Облік і оподаткування 
 Банківська справа 
 Економічна наука та освіта 
 Психологічні аспекти в економіці 
 Менеджмент. Маркетинг 
 Товарознавство і торговельне 

підприємництво 
 Правові відносини в економіці 

 

 

 

Постійна сторінка заходу: 
https://openscilab.org/ua/?p=5441/  


