
ЗАЯВКА 
на участь у ІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Інформаційні 

технології та інноваційні методи у теорії  

і практиці сучасного бізнесу», 

присвяченої 45-річчю створення кафедри 

економічної кібернетики 

та інформаційних технологій 

Полтавської державної аграрної академії 

 

Прізвище___________________________ 

Ім’я _______________________________ 

По батькові _________________________ 

Науковий ступінь____________________ 

Вчене звання________________________ 

Посада_____________________________ 

Організація_________________________ 

Поштова адреса_____________________ 

___________________________________ 

Телефон (факс)______________________ 

E-mail _____________________________ 

Назва доповіді______________________ 

___________________________________ 

Секція_____________________________ 

Планую: 

 виступити з доповіддю (до 15 хв.) 

 виступити з повідомленням (до 5 хв.) 

 взяти участь як слухач 

 опублікувати матеріали доповіді 
 

 

Підпис____________________ 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова: 

Вакуленко Ю. В. – зав. кафедри, к.с.-г.н., доцент 
Члени оргкомітету: 

Калініченко А. В. – професор, д.с.-г.н. 
Галич О. А. – доцент, к.е.н., професор кафедри 
Костоглод К. Д. – доцент, професор кафедри 
Копішинська О. П. – доцент, к.ф.-м.н. 
Уткін Ю. В.  – доцент, к.т.н. 
Протас Н. М. – доцент, к.с.-г.н. 
Бейдик Н. М. – к.е.н., ст. викладач кафедри 
Чехлатий О. М. –  ст. викладач кафедри 
Малинська Л. В. – ст. викладач кафедри  
Балдінська Н. О. – ст. викладач кафедри  

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

Кафедра економічної кібернетики та 

інформаційних технологій 

Полтавська державна аграрна академія 

вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава,  36003 
 

тел./факс 38 (05322) 73307 

e-mail: minkova@pdaa.edu.ua 
 

Матеріали можуть бути передані особисто: 
ПДАА, 2 корпус, каб. 205 

Мінькова Ольга Григорівна 

Довідки за телефоном: (066) 722-08-14 
 

Транспорт: 
Проїзд по м. Полтава до місця проведення 
конференції: 
 від Південного залізничного вокзалу – 

тролейбус № 1, 4 або маршрутне таксі у 
бік центру до зупинки  
«Майдан Незалежності» 

 від Київського залізничного вокзалу – 
тролейбус № 1 до зупинки «Університет» 

 від центрального автовокзалу –  
автобус «Кільцевий» або маршрутне таксі 
до зупинки «Майдан Незалежності» 

Міністерство освіти і науки України 

Полтавська державна аграрна академія 

Опольський університет (Польща) 

Краківський аграрний університет (Польща) 

Університет Дебрецен (Угорщина) 

Аграрний університет Вайенштефан (Баварія) 

Азербайджанський  державний аграрний 

університет (Азербайджан) 

 

  ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  / 
 

ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-

ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

 
 

Інформаційні технології  
та інноваційні методи у теорії 

і практиці сучасного бізнесу 
 

присвячена 45-річчю створення 
кафедри економічної кібернетики 

та інформаційних технологій 
 Полтавської державної аграрної академії 
 

22-23 листопада 2016 року 

м. Полтава 



Шановні колеги! 

Запрошуємо до участі у роботі 

ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Інформаційні технології та 

інноваційні методи у теорії і практиці 

сучасного бізнесу», присвяченої 45-річчю 

створення кафедри економічної кібернетики 

та інформаційних  технологій, 
 

яка відбудеться 22-23 листопада 2016 року на 

базі Полтавської державної аграрної академії 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ СЕКЦІЙ: 

1. Використання економіко-математичних 

методів в економіці та бізнесі. 

2. Моделювання збалансованого розвитку 

аграрної галузі. 

3. Сучасні інформаційні технології в 

управлінській та освітній діяльності.  

4. Роль інформаційних систем у підвищенні 

конкурентоспроможності підприємств. 

5. Еколого-економічні аспекти розвитку АПК. 

6. Економіко-організаційні аспекти 

забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств. 
 

Робочі мови конференції – українська, 

російська, англійська, польська 
 

Порядок роботи конференції: 

22 листопада 

09.00-09.50 – реєстрація учасників  

10.00-12.00 – пленарне засідання 

12.00-12.30 – перерва на каву 

12.30-14.30 – секційні засідання 

23 листопада 

10.00-12.00 – робота в секціях 

12.00-13.00 – перерва 

13.00-14.00 – підведення підсумків та закриття 

конференції 

УМОВИ УЧАСТІ 
 

Термін подання: до 10 листопада 2016 р. 
 

До зазначеного терміну слід надіслати: 

 заявку на участь (форма додається); 

 текст тез доповіді; 

 електронний варіант тез доповіді 

(назва файлу відповідає прізвищу 

першого автора українською мовою; 

 копію квитанції про оплату 

організаційного внеску (40 грн) 

та вартості публікації. 
 

За результатами  конференції  буде 

видано збірник матеріалів конференції. 

Учасникам буде надано сертифікат про 

учать у конференції.   
 

Матеріали конференції також можуть 

бути опубліковані у збірнику «Наукові праці 

Полтавської державної аграрної академії», 

який включений до Переліку фахових видань 

з економічних дисциплін (постанова Президії 

ВАК України № 1-05/8 від 22.12.2010 р.). 

URL:  http://www.pdaa.edu.ua/content/ 

naukovi-praci-pdaa-arhiv 
 

Вартість публікації статті 40 грн за 

1 сторінку; тез доповіді 25 грн за 1 сторінку. 

На кожну статтю (тези) видається один 

примірник збірника (вартість додаткового 

примірника – 60 грн). 

Організаційний внесок та вартість 

публікації матеріалів надсилати  на карту 

ПриватБанку 4149 4978 5706 6320, вказати 

призначення платежу «плата за участь у 

конференції», своє прізвище). 

 

Вимоги до оформлення тез доповіді: 

1.Обсяг – від 2 сторінок. Формат – А4. 
2.Параметри документу і тексту:  

поля – 20 мм з усіх боків; 

шрифт – 14 пт, Times New Roman,  

інтервал – 1,5, відступ першого рядка – 1,25. 

3.Формули повинні бути набрані у редакторі 

формул Microsoft Equation. 

4.Рисунки в тексті – ч/б, згруповані та 

вставлені в текст в якості об’єктів. 

5.Обов’язково вказується джерело 

запозиченого матеріалу. Список 

використаних джерел оформляється згідно 

оновлених вимог ВАК №63 від 26.01.2008. 

6.Розміщення матеріалу: 

 перший рядок, зліва – вказується УДК; 

 через інтервал великими літерами 

напівжирним шрифтом, вирівнювання 

по центру – НАЗВА; 

 в наступному рядку по центру – 

Прізвище Ім’я По-батькові, науковий 

ступінь, вчене звання, установа; 

 через інтервал – основний текст. 

УВАГА! 

Рішення про опублікування приймає 

редколегія. До тез можуть бути внесені 

редакційні правки, які не стосуються їх 

змісту, без погодження з автором (авторами). 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти 

матеріали, виконані з порушенням вимог до 

написання та оформлення тез.  

Роботи, не представлені у встановлений 

термін, не розглядаються. 

Організаційний  внесок не повертається! 

Щиро вдячні Вам за участь у конференції! 

http://www.pdaa.edu.ua/content/

