ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
«СУЧАСНІ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ
РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ»
26 жовтня 2017 р.

Організатор – кафедри менеджменту і логістики, туризму та
адміністрування, обліку і аудиту, економічної кібернетики Полтавського
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.
Співорганізатори:
Полтавська обласна державна адміністрація
Полтавський національний технічний університет імені Юрія
Кондратюка
Білостоцький технологічний університет (Польща)
Університет національного та світового господарства (Болгарія)
Університет ISMA (Латвія)
Вища школа менеджменту у Варшаві (Польща)
Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташиця в Кракові
(Польща)
Білоруський державний аграрний університет (Білорусь)
Євразійський національний університет імені Л.М. Гумільова (Казахстан)
Одеський національний університет імен І.І. Мечникова (Україна)
Харківський національний університет міського господарства О.М. Бекетова
(Україна)
Сумський державний університет (Україна)
Мета проведення конференції - науковий пошук, узагальнення досвіду та
розроблення і обґрунтування рекомендацій щодо можливих шляхів розвитку
національної економіки на інноваційно-інвестиційних засадах, адаптації
системи управління до викликів сучасного середовища в контексті інтегрування
України у світовий економічний простір.
Основні напрями роботи конференції
Секція 1. Інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки:
світовий та вітчизняний досвід.
Секція 2. Адаптація системи управління до викликів середовища.
Секція 3. Сучасні аспекти розвитку та адміністрування бізнесу.
Секція 4. Інформаційні системи і комп’ютерні технології, моделювання та
прогнозування в управлінні інноваційними процесами.
Секція 5. Сучасні аспекти податкового й управлінського обліку на підприємстві
в умовах євроінтеграції України.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Координатори роботи секцій
Ржепішевська В.В. (секція 1) – тел. 050-184-44-92
Болдирєва Людмила Миколаївна (секція 2) – тел. 050-217-51-18
Маховка Вікторія Михайлівна (секція 3) – тел. 066-579-45-20
Панасенко Наталія Леонідівна (секція 4) – тел. 095-827-12-22
Дмитренко Алла Василівна (секція 5) – тел. 050-634-28-43

Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка
Учебно-научный институт финансов, экономики и менеджмента
Кафедра менеджмента и логистики
ІV Международная научно-практическая Интернет-конференция
«СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ
РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ»
Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка
приглашает Вас принять участие в ІV Международной научно-практической Интернетконференции «Современные инновационно-инвестиционные механизмы развития
национальной экономики», которая состоится 26 октября 2017 г.
Основные направления работы конференции
Секция 1. Инновационно-инвестиционные механизмы развития национальной
экономики: мировой и отечественный опыт.
Секция 2. Адаптация системы управления к вызовам среды.
Секция 3. Современные аспекты развития и администрирования бизнеса.
Секция 4. Информационные системы и компьютерные технологии, моделирование и
прогнозирование в управлении инновационными процессами.
Секция 5. Современные аспекты налогового и управленческого учета на предприятии в
условиях евроинтеграции Украины.
Место проведения конференции
Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка
Украина, г. Полтава, проспект Первомайский, 24
www.pntu.edu.ua
Требования к оформлению тезисов докладов
Тезисы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman без
нумерации страниц. В названии и тексте переносы не допускаются.
Формат листа: А4 210х297 мм. Поля – 2 см.
Межстрочный интервал – одинарный без уплотнения текста. Шрифт – 12 пт, обычный.
Объем тезисов - 2-3 полные страницы (со списком литературы).

Для участия в конференции необходимо
до 15 октября 2017 г. прислать на электронный адрес conf_pntu_2014@ukr.net
– отдельным файлом заявку на участие в конференции, в которой нужно указать:
фамилию, имя, отчество (полностью)
ученую степень и ученое звание
должность и место работы
секцию, в работе которой планируется принять участие и тему доклада
почтовый и электронный адрес, контактный телефон
– тезисы докладов, оформленные в соответствии с требованиями.
Официальные языки конференции: украинский, русский, английский.
Форма участия: очная, дистанционная.
Научные работы участников конференции могут быть опубликованы в журнале «Экономика
и регион» (специализированное издание). Требования к оформлению статьи в журнале «Экономика и
регион» размещены на официальном сайте университета http://eir.pntu.edu.ua/uk.

Организационный взнос
Международные участники из ВУЗов
организационного взноса.

со-организаторов освобождаются от уплаты

Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University
Educational and Scientific Institute of Finance, Economics
and Management
Department of Management and Logistics
IV International Scientific and Practical Internet Conference
«MODERN INNOVATION AND INVESTMENT
MECHANISMS
OF THE NATIONAL ECONOMY DEVELOPMENT»
Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University invites you to
take part in the IV International Scientific and Practical Internet
Conference «Modern innovation and investment mechanisms of the
national economy development» which will be held on October 26, 2017.
The Conference Agenda
Section 1. Innovation and investment mechanisms of the national
economy development: international and national experience.
Section 2. Adapting of management system to the environment
challenges.
Section 3. Modern aspects of business and administration development.
Section 4. Information systems and computer technologies, modeling and
forecasting in the management of innovation processes.
Section 5. Modern aspects of tax and management accounting at the
enterprise in terms of Ukraine’s European integration.
For participation in the Conference it is necessary
To send separate files to e-mail conf_pntu_2014@ukr.net up to October
15, 2017:
–

Application for participation in which you must specify:
surname, name, patronymic (in full), academic degree and academic
rank, position and place of work, section in which it is planned to take part
and the subject of your report, postal and e-mail address, telephone number;
– Abstracts prepared according to the requirements.
Official languages: Ukrainian, Russian and English.
Participant’s scientific work may be published in the scientific journal
"Economy and Region" (special edition). General requirements of the
journal «Economy and Region» are posted on the official web-site of the
University http://eir.pntu.edu.ua/en.

