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МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: визначення проблем 

інноваційного розвитку економіки України в 

сучасних умовах та формування стратегічного плану 

розвитку економічної системи країни в умовах 

глобалізації, встановлення партнерських контактів з 

науковими організаціями 

 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Дослідження проблем інноваційного розвитку 

економіки України в сучасних умовах 

2. Нові парадигми стратегічного управління 

промисловими підприємствами в умовах глобалізації 

3. Конкурентоспроможність підприємств як 

складова інноваційної стратегії  розвитку економіки 

України 

4. Роль фінансової системи у формуванні 

стратегії інноваційного оновлення економіки України 

5. Тіньова економіка в Україні як загроза 

національної безпеки держави 

6. Удосконалення обліку, аудиту, звітності в 

умовах глобалізації 

7. Логістичне забезпечення стратегії сталого 

розвитку економіки України в умовах євроінтеграції 

 

Робочі мови: українська, російська, англійська,  

 

 

 



ВИМОГИ ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Надіслати до 1 березня 2020 року (включно) на 

адресу Оргкомітету: kaf.innov.pstu@meta.ua 

 окремими файлами: 

1) тези доповіді, оформлені у відповідності до 

вимог; 

2) заявку (зразок додається); 

3) електронний варіант квитанції про сплату  

внеску. 

 

Файли необхідно назвати відповідним чином: 

Іванов_Заявка; Іванов_Квітанція; Іванов_Тези 

 

 

ОПЛАТА ПУБЛІКАЦІЇ 

Вартість публікації складає – 50 грн.  

ПІБ: Колодяжна Ірина Вікторівна 

Номер карти: 5168 3708 3945 3705 

Банк одержувача: АО «СБЕРБАНК» 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ 

 

Заявка 

на участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції 

«Стратегія інноваційного оновлення економіки 

України в сучасних умовах» 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові  
 

Місце роботи та посада  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Номер і назва секції  

Назва доповіді  

Домашня адреса,   

Телефон  

Електронна пошта  

 

 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

Матеріали подаються у текстовому редакторі 

Microsoft Word для Windows з розширенням *.doc, 

або *.docx 

 

 Обсяг тез – до 3-х сторінок, текстовий 

редактор –Microsoft Word, орієнтація – книжкова, 

поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегль 

– 14, абзац – 1,0, міжрядковий інтервал – 1,5. 

 Перший рядок – номер та назва секції 

 Другий  – назва доповіді (великими літерами, 

шрифт жирний, вирівнювання по центру). 

 Третій -  праворуч, зазначаються відомості про 

автора: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), 

науковий ступінь, вчене звання, посада, назва 

установи, навчального закладу. 

 Далі – текст доповіді,  вирівнювання – по 

ширині. 

 Діаграми, схеми, таблиці та формули 

оформлюються відповідно до ГОСТ 2.105-95; кожна 

ілюстрація, діаграма, схема повинні бути підписані, 

таблиця – мати назву; малюнки та фотографії в тексті 

не приймаються. 

 Посилання у тексті оформляються у 

квадратних дужках – [1, с. 38], де перше число 

означає порядковий номер у списку використаних 

джерел, друге – номер сторінки.  

 Список використаних джерел розміщується 

наприкінці тексту і повинен бути оформлений з 

існуючим стандартом бібліографічного опису; 

 Електронний варіант файлу має бути названий 

прізвищем автора роботи (наприклад, Іванов_Тези). 

 

 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

1. Дослідження проблем інноваційного розвитку 

економіки України в сучасних умовах 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНОЇ ПІДТРИМКИ 

СТРАТЕГІЧНОГО ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Іванова О.О., 

канд.екон.наук, доц.  кафедри інноватики  

та управління ДВНЗ  «ПДТУ» 

 

Текст, , текст, текст, текст, текст [1, с. 326]. 

 

Список використаних джерел: 

1. Данилюк І.В. Роль стратегічного контролю в 

системі управління підприємством. Економічний 

аналіз. 2013. Вип. 12.  Ч. 3. С. 105-108 

 

Примітка: 
У разі невідповідності тез вказаним вимогам 

оргкомітет може відмовити у прийнятті їх до друку. За 

результатами конференції буде опубліковано збірник 

матеріалів конференції, який буде розміщено на сайті 

бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ» 

 

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ: 

Україна, м. Маріуполь, 

 вул. Університетська, 7; вул. Казанцева, 3а. 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет» 

Телефони для довідок: +38 (0629) 44-66-34 

(Логутова Тамара Григорівна), 

+38 (0629) 44-64-60 

(Колодяжна Ірина Вікторівна), 

+38 (0629) 44-66-61 

(Солідор Наталія Аркадіївна, 

Борблік Карина Едуардівна). 

 

Електрона адреса: kafiiu@pstu.edu, 

kaf.innov.pstu@meta.ua 
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