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Шановні колеги! 

Кафедра економічної теорії та прикладної економіки 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» запрошує Вас до участі у 

X Міжнародній науково-практичній конференції 

«Інституційний розвиток соціально-економічних систем: 

національна економіка у глобальному середовищі», яка 

відбудеться 15 – 17 травня 2018 року. 

Мета конференції – теоретичне узагальнення наукових 

досліджень, з’ясування особливостей і закономірностей 

інституційного розвитку соціально-економічних систем в 

умовах глобалізації. 

Організатори конференції запрошують до участі 

вчених, викладачів закладів освіти, докторантів, 

аспірантів, магістрантів, студентів, а також фахівців, які 

цікавляться проблемами інституційного розвитку 

економічних систем. 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

Нестуля О. О. – д. і. н., професор, ректор Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», голова програмного 

комітету; 

Лєбєдєва С. М. – д. е. н., професор, ректор Білоруського 

торгово-економічного університету споживчої кооперації; 

Аймагамбетов Е. Б. – д. е. н., професор, ректор 

Карагандинського економічного університету 

Казспоживспілки; 

Пулатов М. Е. – к. е. н., доцент, ректор 

Самаркандського інституту економіки і сервісу; 

Факєров Х. Н. – д. е. н., професор, ректор Таджицького 

державного університету комерції; 

Пономаренко В. С. – д. е. н., професор, ректор 

Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця; 

Куцик П. О. – к. е. н., професор, ректор Львівського 

торговельно-економічного університету. 

 

ПРЕЗИДІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

Педченко Н. С. – д. е. н., професор, перший проректор 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі»; 

Гаркуша C. В. – д. т. н., професор, проректор з 

наукової роботи Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі»; 

Ніколенко С. С. – д. е. н., професор, завідувач кафедри 

економічної теорії та прикладної економіки Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі». 

 

Контактна інформація оргкомітету 

Поштова адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014, 

кафедра економічної теорії та прикладної економіки 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі». 

Веб-сайт кафедри: http://www.ec_teor.uccu.org.ua 

Відповідальний за прийом матеріалів та публікацію 

збірника конференції: 

Шаповалов Віталій Олегович, к. е. н., доцент кафедри 

економічної теорії та прикладної економіки Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» – тел. +38(050) 3052362 

Звертатися в робочі дні з 10-00 до 17-00. 

 

Тематичні напрями роботи конференції 

1. Теоретико-методологічні аспекти інституційного 

розвитку соціально-економічних систем.  

2. Інституційні реформи національних економічних 

систем в умовах глобалізації. 

3. Державне регулювання економіки: національні 

інтереси та глобалізаційні процеси. 

4. Інституційне середовище діяльності економічних 

суб’єктів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявка  

на участь у роботі  

Х Міжнародної науково-практичної  

конференції «Інституційний розвиток соціально-

економічних систем: національна економіка  

у глобальному середовищі» 
 

Прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів)  

Назва тез доповіді  

Назва та номер тематичного напряму  

Місце роботи (навчання), посада, науковий  

ступінь, вчене звання автора (авторів) 

 

 

Контактна адреса (для отримання збірника тез, з 

обов’язковим зазначенням поштового індексу) 
 

Контактний телефон  

Е-mail  

Чи потрібний друкований збірник доповідей (так або 

ні) 

 

 

Чи потрібний сертифікат учасника конференції (так 

або ні) 

 

 

Умови участі та проведення конференції 

Конференція проводиться в дистанційній формі. Для 

участі в заході необхідно в термін до 14 травня 2018 р. 

надіслати заявку, тези, копію платіжного доручення на 

електронну адресу оргкомітету: 

institio.transform@gmail.com 

Підтвердження про одержання матеріалів буде 

повідомлено авторам електронною поштою протягом 3-х 

робочих днів.  

За результатами роботи конференції тези доповідей 

учасників будуть опубліковані у друкованому збірнику 

матеріалів конференції з присвоєнням йому УДК і номера 

ISBN. До збірника будуть включені тези доповідей тих 

авторів, якими було дотримано вимог щодо їх 

оформлення.  

Організаційний внесок за участь у конференції 

становить: 

-  80 грн – за умови участі та отримання збірника тез 

доповідей у форматі .pdf; 

- 150 грн – за умови участі та отримання збірника тез 

доповідей у друкованому вигляді. 

 

Для учасників із закладів освіти, з якими укладено 

договори (угоди) про співробітництво, участь 

безкоштовна (учасник отримує збірник тез доповідей у 

форматі .pdf). 

Реквізити для оплати:  

розрахунковий рахунок 26004060473065 ПГРУ ПАТ КБ 

«Приватбанк», МФО 331401, код  ОКПО 01597997. 

Отримувач платежу:  «ПУЕТ».  

Призначення платежу – за участь у конференції ІРСЕС 

______________  (указати  ПІБ першого автора доповіді).  

 

Поштовим переказом оплату не здійснювати! 

 

На одну публікацію надсилається один збірник, 

незалежно від кількості авторів, за адресою, вказаною в 

заявці. Вартість додаткового примірника збірника 

становить 100 грн.  

Учасники отримають електронну версію збірника 

конференції на свою електронну адресу після видання 

друкованого варіанта.  

 

Вимоги до оформлення тез доповідей 

1. Робочі мови конференції: українська, російська, 

англійська. 

2. Обсяг тез – до 2-х повних сторінок формату А4, 

виконаних за допомогою комп’ютерної техніки, текстовий 

редактор – Word for Windows (розширення .doc, .docx). 

Орієнтація – книжкова. Міжрядковий інтервал – одинарний, 

абзацний відступ – 1,25 см. Усі поля – 2 см. Шрифт – Times 

New Roman. Розмір кегля – 14.  

3. Назва тез великими літерами напівжирним курсивом 

по центру; через 1 інтервал – прізвище, ініціали, науковий 

ступінь та вчене звання автора (розміщуються в лівій 

частині аркуша курсивом), нижче – назва установи (без 

скорочень) і місто – курсивом; далі через 1 інтервал по 

ширині аркуша – текст. 

4. Графічні матеріали мають бути згрупованими та 

вмонтованими в текст. Сканування матеріалів не 

допускається. 

5. Формули мають бути введені в редактор формул 

Microsoft Eguation 3.0. 

6. Література – за потребою. Оформлення списку 

літератури відповідно до вимог ВАК України. Посилання 

на інформаційні джерела давати по тексту роботи у 

квадратних дужках, указуючи порядковий номер джерела.  

7. Тези доповіді, заявка на участь у конференції, копія 

платіжного доручення мають міститися у 3-х різних 

файлах за формою: прізвище автора_tesis, прізвище 

автора_zayvka, прізвище автора_platez. 

8. Тези, оформлені з порушенням зазначених вимог, 

повертаються авторам на доопрацювання. Оргкомітет 

залишає за собою право частково редагувати матеріали без 

погодження з авторами, а також право вибору тез 

доповідей для включення у збірник матеріалів. Роботи, які 

не відповідають вимогам або надійшли із запізненням, не 

публікуються. 

Відповідальність за зміст наданих для друку 

матеріалів покладається на авторів. 

 

Зразок оформлення тез 

ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АКЦІОНЕРНОГО  

СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Шаповалов В. О., к.е.н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський  

університет економіки і торгівлі», м. Полтава 

 

Подальший розвиток акціонерного сектора 

національної економіки неможливий без відповідного 

інституційного середовища, … 

Література 

1. Ніколенко С. С. Господарсько-політичний механізм 

сучасної ринкової економіки : монографія / С. С. Ніколенко, 

І. О. Пінчук. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 153 c. 

 

Запрошуємо до співпраці! 

З повагою Оргкомітет 

 

mailto:institio.transform@gmail.com

