Полтавська державна аграрна
академія
факультет економіки та
менеджменту
кафедра економіки підприємства

Міжнародна науково-практична
конференція
«Наукове забезпечення економічного
розвитку, правового регулювання і
управління в агропромисловому
комплексі»
«The scientific providing of economic
development, legal adjusting and
management in agroindustrial complex»

Пропонуємо
всім
ученим,
науковопедагогічним
працівникам,
докторантам,
аспірантам, студентам та іншим особам,
зацікавленим
у
дослідженні
проблем
економічного розвитку, правового регулювання і
управління в агропромисловому комплексі,
прийняти участь у конференції.
У програмі конференції плануються наступні
напрямки:
1. Стратегічні аспекти економічного розвитку
агропромислового комплексу в умовах глобалізації
економіки.
2. Правове регулювання економічних процесів у
агропромисловому комплексі.
3. Управління економічним розвитком у
агропромисловому комплексі.
4. Маркетингово-логістичні аспекти розвитку
агропромислового комплексу.
5. Фінансово-облікове
та
інформаційне
забезпечення
процесів
економічного
розвитку
агропромислового комплексу.

Форма участі: заочна.
Офіційні мови конференції:
російська, англійська, польська.

українська,

Голова організаційного комітету:
Макаренко П.М. – доктор економічних наук,
професор, член.-кор. НААН України, завідувач
кафедри економіки підприємства Полтавської
державної аграрної академії.
Члени організаційного комітету:

м. Полтава, 29 березня 2019 року

Галич О. А. – кандидат економічних наук, доцент,
декан факультету економіки та менеджменту
Полтавської державної аграрної академії.

Березіна Л.М. – доктор економічних наук, професор,
заступник
завідувача
кафедри
економіки
підприємства Полтавської державної аграрної
академії.
Помаз Ю.В. – кандидат історичних наук, доцент,
доцент
кафедри
економіки
підприємства
Полтавської державної аграрної академії.
Самойлик Ю.В. – кандидат економічних наук,
доцент, доцент, доцент кафедри економіки
підприємства Полтавської державної аграрної
академії.

Умови участі у конференції:
До 28 березня 2019 року (включно) необхідно:
1) заповнити анкету учасника та надіслати
електронний варіант заявки (зразок додається);
2) надіслати електронний варіант тез доповіді
(назва файлу відповідає прізвищу автора) в
форматі doc.;
3) отримати підтвердження про прийняття
матеріалів. Оргкомітет конференції надсилає
повідомлення про отримання Вашого листа
протягом двох днів. Якщо Ви не отримали
повідомлення, відправте роботу повторно або
з’ясуйте питання про отримання Вашого листа
Оргкомітетом по телефону в координатора;
4) надіслати квитанцію про сплату вартості
публікації.
Матеріали надсилати на
pik_conference@ukr.net

електронну

адресу:

Вартість розміщення тез в електронному
збірнику становить 50 грн. Доктори наук
розміщують матеріали безкоштовно!

Вимоги до тез доповідей:

Обсяг тез доповідей – від 2 до 5 сторінок
(включно) при форматі сторінки А4 (297х210 мм),
орієнтація – книжкова;

Поля – 20 мм, шрифт – Times New Roman,
кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац 1,25 см,
стиль – Normal.

На першому рядку, праворуч, зазначаються
відомості про автора: прізвище та ініціали, науковий
ступінь, вчене звання, посада, назва установи,
навчального закладу, місто, країна. Далі, по центру,
жирним шрифтом вказують назву тез доповіді, після
чого подається текст.

Тези повинні мати такі структурні елементи,
що не виділяються в тексті: вступ, виклад основного
матеріалу, висновки.

Список використаних джерел розміщується
наприкінці тексту і оформлюється згідно з існуючим
стандартом бібліографічного опису.

Посилання по тексту розміщують у квадратних
дужках, нумерація наскрізь, а не в абетковому
порядку.

Сторінки не нумеруються.

Тези, які не відповідають вказаним вимогам
оформлення, до розгляду не приймаються.
Наприклад:
Іванов О.А.
к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства
Полтавська державна аграрна академія
м. Полтава, Україна
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
КРЕДИТУВАННЯ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Текст…Текст…Текст…
Список використаних джерел

Збірник тез і програма конференції будуть
розміщені на офіційному сайті Полтавської
державної аграрної академії в розділі «Конференції»
та на сторінці кафедри економіки підприємства та
розіслані протягом 15 днів після проведення
конференції на заявлені електронні адреси
учасників. Додатково, кожному автору буде
надісланий сертифікат учасника конференції.
Реквізити для оплати організаційного внеску
будуть надіслані на особисту поштову скриньку
учасника конференції лише після рецензування та
прийняття надісланих матеріалів.
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Координатор заходу: к.і.н., доцент, доцент
кафедри економіки підприємства ПДАА
Помаз Юлія Володимирівна

Контактний телефон: +38 (099) 911-23-32
E-mail: julija_pomaz@ukr.net
Заявка
на участь у Міжнародній науково-практичній
конференція (заочна форма) «Наукове забезпечення

економічного розвитку, правового регулювання і
управління в агропромисловому комплексі»
Прізвище ____________________________________
Ім'я ________________________________________
По батькові ________________________________
Місце роботи та посада ______________________
Науковий ступінь ____________________________
Вчене звання ________________________________
Назва доповіді_____________________________
Секція______________________________________
Контактна інформація:
Індекс _________ Адреса ______________________
Тел.: _______________________________________
Ел. адреса ___________________________________

ЧЕКАЄМО НА ВАШІ МАТЕРІАЛИ!
СПОДІВАЄМОСЬ НА ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ!

