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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!  

Кафедра теоретичної та прикладної 
економіки НТУУ «КПІ» запрошує Вас взяти 
участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній 
конференції «Глобалізація напрямів 
формування промислового потенціалу в 
умовах постіндустріальних трансформацій», 
що відбудеться   20 квітня 2017 року. 

Мета конференції: дослідження і 
обґрунтування теоретико-методичних та 
науково-практичних надбань у галузі 
формування промислового потенціалу в 
умовах постіндустріальних трансформацій 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Економічна теорія. 

2. Інноваційно-інвестиційні  процеси в 

Україні. 

3. Економіка ІТ. 

4. Управління людським капіталом. 

5. Стратегічні орієнтири розвитку 

підприємств. 
 
Робочі мови конференції: українська, 

англійська. 

Регламент участі у конференції – 
виступ до 10 хвилин. 

ЗАЯВКА 

на участь у роботі ІІ Всеукраїнської 
науково-практичної конференції з 
міжнародною участю “Глобалізація 

напрямів формування промислового 
потенціалу в умовах постіндустріальних 

трансформацій” 

ПІБ ___________________________________ 

 

Науковий ступінь, вчене звання___________ 

 

Місце роботи 

(навчання)_____________________________ 

 

Назва  доповіді_________________________ 

 

Назва тематичного напрямку  

_______________________________________ 

 

Телефон _____________________ 

 

Е-mail:______________________ 

Потреба у збірнику: Так ・     Ні 昕 

Форма участі: Очна ・     Заочна昕    

Потреба у розміщенні: Так ・     Ні 昕 

 



УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Для участі в конференції потрібно надіслати в 
електронному вигляді: заявку, тези доповіді, копію 
квитанції про оплату окремими файлами 

(zayavka_prizvische, tezy_prizvische, kvitan_prizvische), 
до 1 квітня 2017 р. на електронну адресу: 
ktpe@kpi.ua; копію квитанції про оплату  до 1 квітня 
2017 р.  

Після прийняття тез до друку авторам 
надсилається на електронну адресу детальна 
інструкція щодо реєстрації та електронного подання 
тез на сайті конференції. 
Звертаємо Вашу увагу, що розміщення матеріалу 
авторами на сайті конференції є  обов’язковою 
умовою  публікації роботи у друкованому Збірнику тез 
конференції! 

Відповідальність за науковий рівень тез 
доповіді, обґрунтованість висновків, а також, 
достовірність результатів і дотримання авторських 
прав несуть автори. 

Організаційний внесок: 
Очна, заочна участь - 130 гривень; 
Для студентів НТУУ „КПІ” та КНЕУ - 70 гривень 
За умови замовлення збірника тез доповідей 
додатково сплачується внесок у розмірі 30 грн. 

 

Назва ТОВ «МЦРПМ» 
КодЄДРПОУ 30116671 
Р/Р 2600230004535 
Назва банківської 
установи 

 ГОЛОВНЕ УПР. ОБ 
ПО М.КИЄВУ ТА 
ОБЛАСТІ  

МФО 322669 
Призначення 
платежу  

За участь у 
конференції КТПЕ 

 ПІБ  
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ДОПОВІДІ 

Тези доповіді мають відповідати 
тематичній спрямованості збірника  
(див. напрямки роботи конференції) та 
бути логічно структурованими. 

Обсяг – 2 повні сторінки тексту 
формату А4. Текст має бути надрукованим 
через 1 інтервал з використанням шрифту 
Arial, кегель шрифту – 12. Абзаци – 1,5 см, 

поля: верхнє, праве, ліве – 2,5 см, нижнє -
2,8 см. 

Прізвище, ініціали, науковий ступінь 
розміщуються у верхній правій частині 
аркуша. 

Статті, таблиці та формули мають бути 
виконані у редакторі Microsoft Word. За 
умови наявності у тезах доповіді формул, 
вони мають бути оформлені за допомогою 
Microsoft Equation.  

Зноски мають бути оформлені за 
допомогою вбудованих функцій Microsoft 
Word. Посилання на джерела інформації 
є обов’язковим. 

Назва файлу з текстом доповіді – 
прізвище автора (першого автора зі 
співавторів). 

Тези, що не відповідають вимогам або 
подані пізніше встановленого строку, до 
друку не приймаються. 

 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 
Кафедра теоретичної та прикладної 
економіки, 
Національний технічний університет 
України “Київський політехнічний 
інститут” 
вул. Політехнічна,12, корп. 17,             
кімн. 216. 
м. Київ, Україна, 03056 
 
Контакти: 
 

Єрешко Юлія Олександрівна 
(067) 910-63-26 
 
Кафедра 
(044) 204-85-07 
 

 

Зразок оформлення тез доповідей 

О.А. Петренко 

к.е.н., доцент, 
Національний технічний університет 

України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
 

ІННОВАЦІЙНО - ІНВЕСТИЦІЙНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Сучасний стан економіки України 
передбачає активізацію інноваційно-
інвестиційного процесу… 

mailto:ktpe@kpi.ua

