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ЗАПРОШЕННЯ
ІІІ Всеукраїнська науково-практична
Інтернет-конференція

«СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА НАУКА:
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»
7 – 8 листопада 2013 року
м. Полтава

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Полтавський
національний
технічний
університет імені Юрія Кондратюка, кафедра
економічної теорії та регіональної економіки
запрошує Вас узяти участь у ІІІ Всеукраїнській
науково-практичній
Інтернет-конференції
«Сучасна економічна наука: теорія та
практика», яка відбудеться 7 - 8 листопада
2013 року.
Мета
конференції:
дослідження
й
обґрунтування теоретичних, методологічних і
практичних проблем сучасної економічної науки
та методів їх розв’язання в умовах глобалізації.
НАПРЯМИ РОБОТИ ІНТЕРНЕТКОНФЕРЕНЦІЇ :
1. Сучасні
трансформаційні
процеси
в
економічній науці та суспільстві.
2. Формування інноваційного середовища в
регіонах
України
в
умовах
світових
глобалізаційних процесів.
3. Розвиток господарського механізму в ринковій
системі.
4. Конкуренція та монопольні тенденції в
ринковій економіці.
5. Перспективи розвитку ринку землі.
Робочі
мови
конференції:
українська,
російська, англійська.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Онищенко В.О. – д.е.н., професор, ректор
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка, завідувач кафедри фінансів
та банківської справи – голова оргкомітету;
Адамович О.Є. – директор департаменту
економічного розвитку Полтавської обласної
державної адміністрації;
Радчук
А.П.
–
декан
економічного
факультету, професор кафедри менеджменту
Брестського державного технічного університету;

Муравльов В.В. – к.т.н., доцент, проректор із
наукової та інноваційної роботи Полтавського
національного
технічного
університету
імені Юрія Кондратюка – заступник голови
оргкомітету;
Бережна А.Ю. – к.е.н., доцент, начальник
Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Полтавській області;
Гудзь П.В. – д.е.н., професор, директор
Економіко-гуманітарного інституту Запорізького
національного технічного університету, завідувач
кафедри менеджменту;
Дубіщев В.П. – д.е.н., професор, завідувач
кафедри економічної теорії та регіональної
економіки Полтавського національного технічного
університету імені Юрія Кондратюка – заступник
голови оргкомітету.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Обсяг – 2 повні сторінки формату А4,
набраного в редакторі MS Word 2003. Текст має
бути надруковано з одного боку аркуша через один
інтервал, шрифтом Times New Roman, кеглем 14,
абзац – 1,0 см, поля – 2,0 см з усіх боків. Рисунки
мають бути згруповано в один графічний об’єкт;
формули виконуються в редакторі Microsoft
Equation.
У верхньому лівому кутку вказується УДК
напівжирним шрифтом, нижче у правому кутку
вказуються ініціали та прізвища авторів, далі
науковий ступінь, учене звання, назва закладу
(установи та міста). Заголовок друкується великими
літерами напівжирним шрифтом по центру, через
два інтервали – текст.
Тези
доповідей,
які
не
відповідають
вищевизначеним вимогам, надіслані без грошового
переказу або пізніше вказаного терміну,
оргкомітетом до друку не приймаються.
Відповідальність за науковий рівень тез
доповідей, обґрунтованість висновків, достовірність
результатів несуть автори.

Зразок оформлення тез доповідей
УДК 330.4: 215.2
А.С. Іванов, к.е.н., доцент
Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ
Основний текст

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
Для компенсації витрат, пов’язаних із
підготовкою та виданням програми конференції,
збірника тез доповідей і його розсилкою,
необхідно перерахувати кошти за кожного
учасника конференції у розмірі 120 грн. на
поточний рахунок ПолтНТУ: ГУДКСУ у
Полтавській області р/р 31256272210040, МФО
831019, ЄДРПОУ 02071100, код призначення
платежу 25010100 з позначкою «За участь в
Інтернет-конференції кафедра ЕТтаРЕ», вказати
прізвище та ініціали першого автора тез.
На одну доповідь незалежно від кількості
авторів буде надіслано один примірник
матеріалів.
Для участі в Інтернет-конференції необхідно
не пізніше 1 листопада 2013 року надіслати на
електронну адресу 2013konf_pntu@mail.ru тези
доповідей; заявку на участь за запропонованою
формою;
копію
документа
про
сплату
організаційного внеску в електронному вигляді.
Файли назвати прізвищем автора (наприклад,
tezu_ivanov.doc;
zayavka_ivanov.doc;
oplata_
ivanov.doc).
Параметри доступу до on-line форуму буде
надіслано додатково всім учасникам конференції.
Матеріали конференції буде розміщено на
WEB-ресурсі
Полтавського
національного
технічного університету імені Юрія Кондратюка
http://www.pntu.edu.ua та видано окремим
збірником, який буде розіслано учасникам
конференції.

