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Запрошуємо Вас до участі у
Всеукраїнському економічному
форумі з міжнародною участю
(в онлайн форматі)

“Розвиток малого та середнього
бізнесу в умовах глобалізації
світової економіки”

Форум відбудеться
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міжнародної економіки
факультету обліку
і фінансів ЖДТУ
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Метою проведення Всеукраїнського економічного форуму з
міжнародною участю є:

- поглиблення знань про глобалізаційні процеси у світі та їх
значення для розвитку малого та середнього бізнесу в Україні;
- активізація учасників форуму до наукового пошуку шляхів
розвитку малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації
світової економіки;
- дослідження шляхів фінансування малого та середнього
бізнесу, організації економічної безпеки та аналізу ризиків малого та
середнього бізнесу в умовах глобалізації світової економіки
Напрями роботи Форуму:

1. Вплив євроінтеграції України на формування можливостей розвитку малого
та середнього бізнесу.
2. Малий та середній бізнес України: стан, тенденції та перспективи
розвитку в умовах глобалізації світової економіки.
3. Розвиток малого та середнього бізнесу в економіці окремих країн.
4. Проблеми застосування національних та міжнародних стандартів обліку для
малого та середнього бізнесу.
5. Джерела фінансування малого та середнього бізнесу.
6. Особливості розвитку малого та середнього бізнесу в умовах
постконфліктної економіки.
7. Економічна безпека та ризики бізнесу в умовах глобалізації.
8. Транспортне забезпечення економічної діяльності у сучасному світі.
9. Проблеми підвищення міжнародної конкурентоспроможності
підприємств в умовах глобальних викликів.
Робочі мови форуму: українська, англійська, польська, російська
Участь у форумі з розміщенням
матеріалів - безкоштовна

Обов'язкова реєстрація за посиланням

https://goo.gl/forms/wRET0MWsw5xgBaa82
Зареєструватися та надіслати тези доповіді на електронну адресу
організаційного комітету форуму необхідно до 01 квітня 2017 року.
За результатами форуму буде сформовано електронне видання - збірник тез,
якому буде присвоєно коди УДК, ББК та ISBN для апробації результатів Ваших
досліджень.
Кожному учаснику буде розісланий збірник матеріалів
форуму в pdf-форматі.
Збірник тез буде розміщено в Електронному архіві Житомирського
д е р ж а вн о го те х н о л о гі ч н о го у н і ве р с и те т у н а с а й ті E Z T U I R
(http://eztuir.ztu.edu.ua/view/divisions/divisionsd/) в розділі Перегляд за
виданнями ЖДТУ / Тези конференції

Правила оформлення тез доповідей та умови їх
включення до збірника

1. До розміщення в збірнику приймаються тези доповіді/матеріали
однією з робочих мов форуму, обсяг яких не перевищує 4-х сторінок,
включаючи рисунки, таблиці і список використаних джерел.
2. Тези доповіді повинні бути підготовлені у форматі А4 за допомогою редактора МS Word. Поля – 2 см з усіх боків. Файл має бути названий прізвищем автора. Сторінки не нумеруються. Міжрядковий інтервал - 1,3.
3. Тези доповіді мають наступну структуру:
- назва тез – прописними літерами, шрифт Тіmes New Roman, 14 рt, по
центру;
- (через інтервал) прізвище та ініціали автора, назва навчального закладу, місто – (12 рt), вирівнювання по правому краю;
- науковий керівник (науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад) - (12 рt), вирівнювання по правому краю;
- (через інтервал) текст тези – шрифт Тіmes New Roman, 12 рt;
- (через інтервал) список використаних джерел під рубрикою “Список джерел” – шрифт Тіmes New Roman, 12 рt;
4. Для назв таблиць та рисунків слід використовувати шрифт Тіmes New Roman, 12 рt, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт. Формули слід розташовувати по центру з нумерацію по правому краю. При наборі
формул використовувати редактор формул МS Equation.
5. Список використаних джерел слід наводити наприкінці тексту мовою оригіналу.
6. Право рекомендувати тези доповіді до друку залишається за
редакційною колегією.
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