
Вимоги до оформлення матеріалів студентської наукової конференції 
 
Наукова праця повинна бути побудована в логічній послідовності, мати 

складові: назву, прізвище та ініціали автора, прізвище, ініціали і посаду 
наукового керівника, назву навчального закладу. 
1. Теза готується українською, або англійською мовами обсягом 2-3 повних 

сторінки. 

2. Матеріали повинні бути оформлені в рамках використання програм, які 

входять до складу пакету „Microsoft Office”. 

3. Файл статті повинен бути набраний і повністю сформатований у редакторі 

Microsoft Word 1997-2003, назва файлу повинна містити прізвище автора або 

авторів (наприклад, Іванов.doc). 

4. Всі матеріали однієї наукової праці здаються в окремій папці або конверті, 

на яких вказано назву статті, прізвища авторів. 

5. Тези, отримані оргкомітетом до 26 березня 2020 року, будуть видані 

окремим збірником та розіслані учасникам після проведення конференції.  

 

Вимоги до оформлення тексту 

1. Всі текстові матеріали набираються однією гарнітурою „Times New Roman”, 

розмір шрифту 14 пунктів, відстань між рядками одинарний інтервал. 

2. Параметри сторінки: розмір – стандартний А4 (210 х 297 мм), розташування 

книжне, всі береги – по 20 мм. Файл зі статтею подається без нумерації 

сторінок. 

3. Приклад оформлення: 

 

УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 

Моргачова Н.Д., студентка 52м-з групи 

Науковий керівник – д.е.н., професор Школьний О.О. 

 

Одним з пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності України є активізація взаємовигідних 

відносин з іншими країнами на основі нарощення експортного потенціалу.  

Провідна роль експорту в реалізації зовнішньоекономічної політики 

держави у міжнародному поділі праці визначаються постачанням 

конкурентоспроможної продукції та послуг; можливістю одержання країною 

іноземної валюти, необхідної для модернізації і структурної перебудови 

економіки на базі новітніх технологій, оплати імпорту тих товарів, для 

виробництва яких держава не має достатніх ресурсів і сприятливих умов; 

досягненням позитивної величини платіжного балансу країни.  

Аналіз обсягів експорту продукції АПК підприємствами України 

демонструє позитивну динаміку (табл. 1).  

1. Динаміка обсягів експорту продукції АПК з України, млн. дол. США* 

Назва груп товарів згідно 

з УКТЗЕД 
2014 р. 2015 р.* 2016 р.

 **
 2017 р.

 **
 2018 р.

 **
 

січень-

серпень 

2018 р.
** 

2018 р. 

у % до 

2014 р. 



I. Живі тварини; продукти 

тваринного походження 596,0 771,4 936,6 961,3 1084,1 667,4 181,9 

II. Продукти рослинного 

походження 5034,9 3976,3 5532,0 9213,9 8875,9 5055,9 176,3 

III. Жири та олії 

тваринного або 

рослинного походження 1796,0 2617,3 3396,4 4211,5 3507,1 2638,8 195,3 

IV. Готові харчові 

продукти 2088,1 2571,1 2939,1 3493,9 3557,2 2178,9 170,4 

Всього по АПК 9514,9 9936,1 12804,1 17880,6 17024,3 10541 178,9 

* побудовано автором за даними Держкомстату України [1] 

** без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і 

м. Севастополя 

 

За період із 2014 по 2018 рр. експортні поставки збільшились із 9515 до 

17024 млн. дол. США, або в 1,8 раза, а найбільш суттєвий приріст експорту 

відбувся в 2017 році. 

Експортний потенціал формують численні фактори (рис. 1). 

 
Рис. 1. Фактори, що формують експортний потенціал [2, с. 22] 

 

Аналіз факторів, які формують експортний потенціал, а також проблем, 

пов’язаних з його реалізацією дозволило визначити основні шляхи підвищення 

експортного потенціалу підприємств АПК. Серед них: удосконалення 

управління ЗЕД, підвищення конкурентоспроможності продукції, покращення 

системи збуту, організація заходів, щодо підтримки експортних операцій. 
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