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Міжнародна науково-практична конференція
«Пріоритетні напрями розвитку економіки:
нові реалії та можливості в умовах євроінтеграції»
12 травня 2018 року
(м. Запоріжжя, Україна)
Шановні науковці, викладачі ВНЗ, аспіранти, представники бізнесу, урядових та
громадських структур! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної
конференції «Пріоритетні напрями розвитку економіки: нові реалії та можливості в
умовах євроінтеграції», яка відбудеться 12 травня 2018 року на базі Запорізької державної
інженерної академії.
Мета заходу: об’єднати вчених, підприємців, керівників, аспірантів та студентів для
вирішення проблем розвитку підприємницької активності та фінансово-економічного
потенціалу регіону.
На конференцію приймаються матеріали викладачів ВНЗ, науковців науково-дослідних
установ, аспірантів, магістрантів, представників органів державного і місцевого
самоврядування, підприємств, фінансових установ, фахівців, які мають науково-практичні
інтереси за тематикою конференції. До публікації приймаються наукові матеріали, які раніше
не друкувалися.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.
Форма участі: дистанційна.

Контактна інформація:
Запорізька державна інженерна академія, кафедра економіки підприємства
Адреса: 69006, Україна, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 226
Телефон для довідок: +38 (095) 624-76-80
Електронна адреса: conference@zdia.zp.ua

Організаційний комітет конференції:
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комітету:

Члени
організаційного
комітету:

Банах Віктор Аркадійович – доктор технічних наук, професор,
ректор Запорізької державної інженерної академії
Коваленко Олена Валеріївна – доктор економічних наук,
професор, академік Академії економічних наук України, завідувач
кафедри економіки підприємства Запорізької державної інженерної
академії
Любім Людмила Сергіївна – голова постійної комісії з питань
економічного розвитку, інвестицій, регуляторної політики та
підприємництва Запорізької обласної ради
Метеленко Наталя Георгіївна – доктор економічних наук,
професор, академік Академії економічних наук України, завідувач
кафедри фінансів, банківської справи та страхування Запорізької
державної інженерної академії
Воронкова Валентина Григорівна – доктор філософських наук,
професор, академік Української академії політичних наук, завідувач
кафедри менеджменту організацій та управління проектами
Запорізької державної інженерної академії
Макаренко Андрій Петрович – доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та
аудиту Запорізької державної інженерної академії
Гринько Тетяна Валеріївна – доктор економічних наук,
професор, академік Академії економічних наук України, завідувач
кафедри
економіки
та
управління
Дніпропетровського
національного університету ім. Олеся Гончара
Маслак Ольга Іванівна – доктор економічних наук, професор,
академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри
економіки Кременчуцького національного університету імені
Михайла Остроградського

Для участі у конференції необхідно до 11 травня (включно) надіслати на електронну
адресу оргкомітету: conference@zdia.zp.ua тези та відскановану копію квитанції про сплату
організаційного внеску. Обов’язково! Заповнити електронну довідку про автора або
надіслати окремим файлом (приклад довідки наприкінці інформаційного буклету).
Назва надісланих файлів має включати в себе прізвище авторів латинськими літерами
(Наприклад: Іvanov_Tezy.doc; Іvanov_Dovidka.doc; Іvanov_Oplata.doc).
Від оргкомітету обов’язково має надійти підтвердження про отримання і прийняття
матеріалів до публікації протягом 2-3 днів після відправки матеріалів.
На конференції планується обговорення за такими науковими напрямами:
1. Економічна теорія та історія економічної думки.
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
3. Економіка та управління національним господарством.
4. Економіка та управління підприємствами та розвиток підприємництва.
5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
8. Гроші, фінанси і кредит.
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
10. Статистика.
11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Організаційний внесок:
 Вартість участі в конференції – 250 гривень (учасникам з України) або 20 доларів
(учасникам з країн СНД). Організаційний внесок включає: видання матеріалів, пересилку
одного екземпляру виданих тез конференції авторові, сертифікат учасника та
організаційні витрати.
 Реквізити для оплати будуть відправлені автору одночасно з інформацією щодо
прийняття матеріалів до друку. Копію квитанції про оплату слід обов’язково надіслати на
електронну адресу організаційного комітету не пізніше вказаного терміну прийому.
 Збірник матеріалів конференції та сертифікат учасника будуть надіслані
авторам упродовж трьох тижнів після завершення конференції на поштову
адресу, яка зазначена в заявці учасника.
Структура та вимоги до оформлення тез:
Обсяг тез: 3-5 сторінок (включно); Текстовий редактор: Microsoft Word; Параметри сторінки –
А4; Поля зверху, знизу, справа, зліва – 2 см; Шрифт – Times New Roman.
Розмір шрифту – 14 пт; Міжрядковий інтервал – полуторний; Абзацний відступ – 1,25 см.
Зразок оформлення тез доповіді:
Секція: Удосконалення механізмів регулювання підприємницької діяльності.
Колоколіч О.Т.
аспірант кафедри менеджменту
Запорізької державної інженерної академії
м. Запоріжжя, Україна
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИНКІВ ПАРТНЕРСТВА
Текст текст текст… [1, с. 11]
Література:
1. Гончарук А. Новий підхід до управління ефективністю у промисловості України / Гончарук
А. // Економіка України. – 2006. – № 11. – С. 36-46.
Тези, які не відповідають зазначеним вимогам, до друку не приймаються.
Відповідальність за висвітлений у тезах матеріал несуть автори доповідей.
Пропонуємо опублікувати наукову статтю у фаховому виданні «Економічний вісник Запорізької
державної інженерної академії», який входить до «Переліку друкованих фахових видань, в яких
можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і
кандидата наук». Ознайомитись з вимогами щодо оформлення та опублікуванням статей можна
на сайті: www.e-visnyk.zdia.zp.ua

Сподіваємося на вашу участь у конференції!
Контактна інформація:
Запорізька державна інженерна академія, кафедра економіки підприємства
Адреса: 69006, Україна, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 226
Телефон для довідок: +38 (095) 624-76-80
Електронна адреса: conference@zdia.zp.ua

Заявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції:
Прізвище
Ім’я
По-батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Місце роботи/навчання (повна назва)
Е-mail
Адреса (обов'язково індекс)
Контактний телефон
Тема доповіді
Тематичний напрям

