ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Конкурентоспроможність України в умовах
глобалізації
світової
економіки»,
яка
відбудеться 16 листопада 2018 року на базі
кафедри міжнародної економіки Національного
університету харчових технологій. До участі
запрошуються науковці України та зарубіжжя,
викладачі, практики, аспіранти та студенти.
Мета конференції: обговорення теоретичних і
практичних питань підвищення якості продукції,
сучасних підходів та особливостей управління,
організації і контролю якості в галузях
економіки.
Форма участі: дистанційна.
Робочі мови конференції: українська, російська,
англійська.

Організаційний комітет конференції:
Гуткевич С.О. – голова, доктор економічних
наук,
професор,
завідувач
кафедри
міжнародної
економіки
Національного
університету харчових технологій.
Шеремет О.О. – кандидат економічних наук,
доцент, директор ННІ економіки і управління
Національного
університету
харчових
технологій.
Киричок Т.Ю. – доктор технічних наук,
професор, директор ВПІ НТУУ «КПІ імені
Ігоря Сікорського».
Ганжуров Ю.С. – доктор політичних наук,
професор, завідувач кафедри менеджменту
видавничо-поліграфічної галузі ВПІ НТУУ
«КПІ імені Ігоря Сікорського».

Тематичні напрямки конференції (секції):

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.
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.

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра міжнародної економіки
спільно з
НАЦІОНАЛЬНИМ ТЕХНІЧНИМ
УНІВЕРСИТЕТОМ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ
ІНСТИТУТ ІМЕНІ
ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Кафедра менеджменту видавничополіграфічної галузі
Всеукраїнська
науково-практична конференція
«КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
УКРАЇНИ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ
ЕКОНОМІКИ»

Координати оргкомітету:
Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 68
Національний університет
харчових технологій
Телефон для довідок: +38 (095) 933-63-72
Електрона адреса: conference@nuft.org.ua

16 листопада 2018 року
м. Київ, Україна

Фінансові аспекти:
Розмір
організаційного
внеску
250 гривень (учасникам з України).

Примітка:
становить

Збірник тез разом із сертифікатом будуть
надіслані після проведення конференції учасникам
заходу на поштову адресу, вказану в анкеті,
протягом 30 робочих днів.
Переказ
коштів
здійснюватиметься
за
банківськими реквізитами, які будуть надіслані
організаційним
комітетом
у
листахпідтвердженнях кожному учаснику.
Увага! Після оплати Вами оргвнеску просимо
надіслати нам відскановану копію квитанції.

1. У разі невідповідності тез вказаним вимогам
оргкомітет може відмовити у прийнятті їх до
друку.
2. Оргкомітет просить повідомляти про
необхідність отримання більше одного збірника
матеріалів завчасно.
3. Оргкомітет надішле лист-підтвердження про
реєстрацію Ваших матеріалів.

 Наукові тези повинні бути виконані на актуальну
тему, містити глибоке наукове дослідження, без
плагіату.
 Обсяг тез – до 5-ти сторінок, текстовий
редактор – Microsoft Word, орієнтація – книжкова,
поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman,
кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Зазначені вище матеріали необхідно надіслати
до 16 листопада 2018 р. (включно) на
електронну пошту conference@nuft.org.ua

 Перший рядок – назва доповіді (великими
літерами, шрифт жирний, вирівнювання по
центру).

Прізвище, ім’я, по батькові
Назва навчального закладу
Посада, вчене звання, науковий ступінь
Назва доповіді
Назва секції
Домашня адреса, телефон
Електронна пошта
Відомості про співавтора (ПІБ, посада,
вчене звання, науковий ступінь)*
*за наявністю

 Електронний варіант файлу має бути названий
прізвищем автора роботи і записаний у форматі
.doc (наприклад, Іваненко.doc).

Вимоги до оформлення:

Для участі у конференції необхідно:
1. Заповнити заявку на участь у конференції за
формою, що додається, або заповнити її за
посиланням. Заявка on-line.
2. Надіслати електронний варіант наукової
роботи.

Зразок заявки на участь у
Всеукраїнській науково-практичній
конференції

 Список використаних джерел розміщується
наприкінці тексту і повинен бути оформлений
відповідно до чинних стандартів бібліографічного
опису (див.: Бюлетень ВАК України №3 за
2008 рік).

 Другий – прізвище та ініціали автора (шрифт
жирний, вирівнювання по правому краю).
 Третій – курс та місце навчання (роботи), посада,
науковий ступінь, учене звання.
 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 – [2, с. 56], де перше число означає
порядковий номер у списку використаних джерел,
друге – номер сторінки.
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