ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
заочна участь - 100 гривень;
очна участь - 160 гривень
Для студентів НТУУ „КПІ”- 85 гривень.
Реквізити
для
оплати
будуть
надіслані разом з підтвердженням
про прийняття тез до публікації.
З повагою,
оргкомітет

ЗАЯВКА
на участь у роботі І Всеукраїнської
науково-практичної конференції
“Глобалізація напрямів формування
промислового потенціалу в умовах
постіндустріальних трансформацій”

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

ПІБ ____________________________
Науковий ступінь ________________

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
Кафедра теоретичної та прикладної
економіки,
Національний технічний університет
України “Київський політехнічний
інститут”
Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 37,
корп. 17, ауд. 216.
Контакти:
Єрешко Юлія Олександрівна
(067) 910-63-26;
Обелець Тетяна Володимирівна
(066) 178-40-99;
Кафедра
(044) 204-85-07

Місце роботи____________________
(навчання)
Тема доповіді ___________________
Секція _________________________
Тел. ____________e-mail __________

Потреба у збірнику
Так

Ні

Форма участі
Очна

Заочна

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ
ЕКОНОМІКИ

І Всеукраїнська науково-практична
конференція
“ГЛОБАЛІЗАЦІЯ НАПРЯМІВ
ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ
ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ”
23 березня 2016
м. Київ

!

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Кафедра теоретичної та прикладної
економіки НТУУ «КПІ» запрошує Вас
взяти участь у І Всеукраїнській науковопрактичній
конференції
«Глобалізація напрямів формування
промислового потенціалу в умовах
постіндустріальних трансформацій», що
відбудеться 23 березня 2016 року.
Мета конференції: дослідження і
обґрунтування теоретико-методичних та
науково-практичних надбань в галузі
формування промислового потенціалу в
умовах
постіндустріальних
трансформацій
НАПРЯМКИ РОБОТИ
КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1. Економічна теорія.
Секція 2. Інноваційно-інвестиційні
процеси в Україні.
Секція 3. Економіка ІТ.
Секція 4. Управління людським
капіталом.
Секція 5. Стратегічні орієнтири
розвитку підприємств.
Робочі мови конференції:
українська, англійська.
Регламент участі у конференції –
виступ до 10 хвилин.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ДОПОВІДІ
Тези доповіді мають відповідати
тематичній спрямованості збірника (див.
напрями роботи конференції) та бути
логічно структурованими.
Обсяг – 2 повні сторінки тексту
формату А4. Текст має бути надрукованим
через 1 інтервал з використанням шрифту
Arial, кегель шрифту – 12. Абзаци – 1,5 см,
поля: верхнє, праве, ліве – 2,5 см, нижнє 2,8 см.
Прізвище, ініціали, науковий ступінь
розміщуються у верхній правій частині
аркуша.
Статті, таблиці та формули мають бути
виконані у редакторі Microsoft Word. За
умови наявності у тезах доповіді формул,
вони мають бути оформлені у Microsoft
Equation.
Зноски мають бути оформлені за
допомогою вбудованих функцій Microsoft
Word. Посилання на джерела інформації
є обов’язковим.
Назва файлу з текстом доповіді –
прізвище автора (першого автора зі
співавторів).
Тези доповідей, що не відповідають
вимогам, а також, надіслані пізніше
вказаного терміну, до друку не
приймаються.

Зразок оформлення тез доповідей

О.А. Петренко
к.е.н., доцент,
Національний технічний університет
України «КПІ»
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА
ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Сучасний стан економіки України
передбачає активізацію інноваційноінвестиційного процесу…
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Для
участі
в
конференції,
необхідно подати тези доповіді та
заявку на участь в електронному
вигляді
на
електронну
адресу
оргкомітету: ktpe@kpi.ua та здійснити
реєстрацію на сайті конференції:
ktpe-conf.kpi.ua
Дедлайн подачі тез доповідей до
редакційної колегії- 28 лютого 2016
року .
Редакційна колегія залишає за
собою право відбору тез доповідей.
Відповідальність за науковий рівень
тез
доповіді,
обґрунтованість
висновків, а також, достовірність
результатів і дотримання авторських
прав несуть автори.

