Шановні колеги!
Запрошуємо 15 квітня 2015 року
до участі у роботі
Міжнародної науково-практичної конференції
( у заочній формі)

«Соціально-економічний розвиток
України в умовах трансформаційних змін:
виклики, тенденції, перспективи »

Мета конференції – обговорення сучасних
нагальних проблем реалізації державної
соціально-економічної політики в Україні.
Напрямки роботи конференції:
1. Державна
політика
реформування
соціальної сфери: теоретико-методологічні
основи, механізми, наслідки, світовий
досвід.
2. Соціально-економічна трансформація та
безпека країни.
3. Аграрний аспект соціально-економічної
політики.
4. Соціально-економічні реформи в контексті
забезпечення стійкого розвитку країни.
5. Інвестиційне забезпечення соціально економічних перетворень.
6. Збалансування
фінансово-економічної
складової
соціально-економічних
перетворень в умовах трансформаційних
змін.
7. Інноваційний розвиток України в контексті
соціально-економічної трансформації.

Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська

Вимоги до оформлення тез:
Обсяг тез доповіді: до 5 сторінок
формату А-4 (не нумеруються) у
текстовому редакторі Microsoft
Word for Windows у вигляді файла з
розширенням *.doc, *.docx.
Шрифт -Times New Roman.
Розмір – 14 pt.
Міжрядковий інтервал – 1,5.
Поля – 20 мм,
Абзацний відступ – 1,25 мм.
Вирівнювання тексту – по ширині.
Нумерація сторінок – відсутня
Формат – чорно-білий .
Перший рядок – УДК (правий верхній

кут).
–
назва
доповіді
(заголовними літерами, жирно,
вирівнювання по центру ).
Третій – прізвище та ініціали
авторів, вирівнювання по центру.
Четвертий – повна назва установи.
П’ятий – порожній.
Шостий – текст доповіді.
Другий

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ
Полтавська державна аграрна академія
Відділ у справах сім’ї та молоді Полтавської
обласної державної адміністрації
Полтавська міська громадська
організація «Громадське об’єднання
«ЕКОС»
Полтавський обласний осередок
Ліги соціальних працівників України
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
( у заочній формі)
«Соціально-економічний розвиток
України в умовах трансформаційних змін:
виклики, тенденції, перспективи »

15 квітня 2015 року

м. Полтава -2015

Умови участі:

до 15 березня 2015 року
надіслати на електронну адресу

e-mail: shupyk@mail.ru
– довідку про автора (форма додається);
– тези;
– відскановану квитанцію про сплату за
публікацію.
Передати особисто за адресою:
Полтавська державна аграрна академія,
вул. Сковороди 1/3,
Кафедра економічної теорії та
економічних досліджень
або 4 корпус, каб. 409
(перший поверх)
Шупик Ірині Іванівні
Телефони для довідок:
моб. (097)542 86 45
(05322) 28702, 22991
Оплата
 вартість публікації однієї сторінки –25 грн.
( для студентів – 20 грн);
 вартість пересилки – 20 грн;
 вартість додаткового екземпляру – 50
грн.
Кошти надсилати за адресою:

Отримувач: Песцова-Світалка Оксана
Станіславівна,
Головпоштамт,
до
запитання, Полтава, 36000 (обов’язково
вказати «за тези» і своє прізвище )

Довідка про автора
Прізвище__________________________
Ім’я_______________________________
По батькові________________________
Науковий ступінь ___________________
Вчене звання _______________________
Посада*____________________________
___________________________________
Організація ( повна назва) ____________
Поштова адреса (індекс)______________
Е-mail _____________________________
Телефон (код)_______________________
Мобільний __________________________
Назва доповіді _______________________
Напрям __________________________
N.B. Всі пункти довідки обов’язкові для
заповнення.
* Студентам вказати спеціальність, курс

Форма збереження файлу: Пікуль
В.В._doc. ( довідка); ( оплата); (тези).

До уваги!!!
1. Відповідальність за зміст матеріалів несе
автор публікації.
2. Оргкомітет залишає за собою право
редагувати,
скорочувати,
відхиляти
матеріали, що не відповідають вимогам або
надіслані після вказаного терміну. Гроші –
не повертаються!
3. Переконатись в отриманні надісланих
матеріалів телефонним дзвінком або
електронним запитом.
4. У матеріалах аспірантів та студентів
обов’язково вказувати: ініціали, прізвище,
науковий ступінь та вчене звання наукового
керівника.
5. Список літератури і посилання в тексті на
неї обов’язкові і оформлюються у
відповідності до ДСТУ 7.1:2006.
6. Усі рисунки виконуються у графічних
редакторах,
сумісних
з
текстовим
редактором Word. Формули виконуються в
редакторі формул Microsoft Equation.
7. Не допускаються скановані та великі
таблиці, скановані або не згруповані
рисунки.
8. Перенос слів ( в тому числі і автоматичний)
не допускається.
9. Матеріали повинні бути відредаговані
стилістично та граматично.
Друкований збірник тез буде надісланий
рекомендованою поштою всім учасникам
конференції на вказану у заявці адресу
протягом десяти днів після її проведення.

