ДУ «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА
ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ»
Відділ економічної історії

Круглий стіл
«РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ У
СУСПІЛЬНОМУ РОЗВИТКУ:
ДО 100-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК»

ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ
НЕОБХІДНО:
 заповнити електронну форму заявки (Online форма заявки) – до 12 жовтня 2018 р.
(включно);
 надіслати
на
електронну
адресу
оргкомітету
economistori@ukr.net
тези
виступу – до 12 листопада 2018 р.
(включно).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ПРОПОНУЮТЬСЯ ТАКІ
НАПРЯМИ:
Національні
джерела
формування
української академічної науки.
Історія заснування та пошук національної
моделі Української академії наук.
Втрати і здобутки економічної науки в
радянський період.
На шляху подолання догматизму та
ідеологічних упереджень.
Академічні дослідження як підґрунтя
економічних реформ.
Академічна наука та економічна освіта.
Реалії
та
перспективи
економічних
досліджень в НАН України.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Назва файлу з тезами виступу повинна
містити
прізвище
автора
(Наприклад:
Петренко_Тези).
Після отримання матеріалів, оргкомітет
протягом 5 робочих днів відправляє на адресу
учасника повідомлення з рішенням про
прийом матеріалів.

22 листопада 2018 року
До участі у роботі Круглого столу
запрошуються науковці, викладачі, аспіранти,
студенти та всі зацікавлені.

 міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний
відступ – 1,25 мм, усі поля – 20 мм;
 посилання даються по тексту у квадратних
дужках – 2, с. 48;
 список використаних джерел подається у
порядку згадування в тексті;
 бібліографічний опис джерел подається в
кінці тексту та оформлюється згідно з ДСТУ.







ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ У
ТЕЗАХ:
прізвище ім’я та по батькові автора/авторів
(шрифт – напівжирний, вирівнювання – по
правому краю);
науковий ступінь, вчене звання, посада,
місце роботи/навчання (вирівнювання – по
правому краю);
назва тез (великі літери, шрифт –
напівжирний, вирівнювання – по центру) –
через 1 абзацний відступ;
текст тез – через 1 абзацний відступ;
список використаних джерел (шрифт –
напівжирний, вирівнювання – по центру)–
через 1 абзацний відступ.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
 обсяг – до 5 сторінок (включно) формату А4
у текстовому редакторі Microsoft Word у
вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx;
 шрифт Times New Roman, кегль – 14;

Петренко Василь Олександрович,
науковий ступінь, посада,
місце роботи
НАЗВА ТЕЗ ВИСТУПУ
Основний текст тез доповіді.
Список використаних джерел
1.
2.

…
…

Матеріали Круглого столу будуть
опубліковані в електронному вигляді.
Сподіваємося на Вашу участь у роботі
Круглого столу!
З повагою, оргкомітет.
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Оргкомітет
E-mail: economistori@ukr.net
Tel.: +38 (044) 280-84-07
Відповідальний секретар оргкомітету
Курбет Олександра Петрівна
E-mail: Kurbet@nas.gov.ua
Tel.: +38 (063) 643-23-84

