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Адреса оргкомітету: 

Кафедра аналізу і статистики  

ім. І.В. Поповича 

Житомирський національний  

агроекологічний університет 

вул. Старий Бульвар, 7,  
м. Житомир, 10008 

 
Телефони для довідок: 
 

(096) 440-00-74  –   Микитюк  

                                 Валерій Мар’янович; 
(067) 369-16-33   –   Русак  

                                   Олена Петрівна; 

(067) 450-09-09  –  Чугаєвська 

                                 Світлана Володимирівна 

 

E-mail:  StatAnalysisZnau@gmail.com  

 
Матеріали та квитанцію про оплату просимо 

надіслати на електронну адресу оргкомітету 

конференції не пізніше 10 травня 2019 року  

КОНТАКТНІ ДАНІ ОРГКОМІТЕТУ ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

“Соціально-економічні проблеми  

розвитку регіонів“ 

15 травня 2019 р. 
Прізвище_____________________________ 

Ім’я__________________________________ 

По-батькові___________________________ 

Науковий ступінь______________________ 

Вчене звання__________________________ 

Посада_______________________________ 

Організація (установа)__________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Індекс, поштова адреса_________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Тел._________________________________ 

E-mail________________________________ 

Всі пункти заявки обов’язкові для 
заповнення 

УВАГА!!! 

Надіслані Вами матеріали вважаються 

прийнятими за умови отримання 

підтвердження від оргкомітету 

конференції на Ваш e-mail 

Житомирський національний 
агроекологічний університет 

Кафедра аналізу і статистики  

ім. І.В. Поповича 
 

Львівський національний аграрний 
університет  

Кафедра економіки 

Вінницький національний технічний 
університет 

Кафедра підприємництва та фінансової 

діяльності 

ΙΙΙ Всеукраїнська  

науково-практична  

інтернет конференція 



Запрошуємо науковців, що досліджують 

регіональні проблеми економіки, а також 

викладачів, докторантів, аспірантів взяти 

участь у роботі IΙΙ Всеукраїнської науково-

п р а к т и ч н о ї  і н т е р н е т - к о н ф е р е н ц і ї 

«Соціально-економічні проблеми розвитку  

регіонів», яка відбудеться 15 травня 

2019 року у Житомирському національному 

агроекологічному університеті. 

Метою конференції є ознайомлення з 

результатами наукових досліджень та обмін 

думками щодо вирішення соціально-

економічних проблем розвитку регіонів. 

Результати  досліджень буд уть 

опубліковані у інтернет-збірнику матеріалів 

конференції. 

 

1. Державна політика регіонального 

розвитку в Україні. 

2. Статистико-аналітичне забезпечення 

регіонального бізнесу в умовах 

євроінтеграції. 

3. Механізм формування та викорис-

тання фінансових ресурсів в регіональній 

економіці. 

4. Облік, оподаткування і контроль в 

управлінні підприємницькою діяльністю  

суб'єктів господарювання. 

5. Моделювання і прогнозування 

економічних процесів в підприємницькому 

середовищі регіонів. 

6. Філософія науки та інноваційного 

розвитку підприємництва на регіональному 

рівні. 

Шановні колеги! Вимоги до оформлення 

тез доповідей 

Тези доповідей обсягом до 5 сторінок 

мають бути надруковані у текстовому 

процесорі MS Word шрифтом “Times New 

Roman” розміром 11 pt на аркуші паперу 

формату А5, міжрядковий інтервал – 1, 

абзац – 1 см. Розмір усіх полів 20 мм. 

Назва доповіді наводиться напів-

жирними прописними літерами, вирівню-

вання по центру. У наступному рядку з 

правого боку – прізвище та ім’я автора 

(жирним), науковий ступінь, вчене 

звання, посада, назва установи, місто. 

Нижче через один рядок друкується 

текст статті .  Розділи доповіді: 

1) постановка проблеми; 2) виклад 

основного матеріалу; 3) висновки; 

4) література. Посилання на літературне 

джерело подається у квадратних дужках. 

Формат таблиць та рисунків має бути 

лише книжний. Таблиці не повинні 

виходити за межі тексту. При створенні 

рисунків з використанням автофігур 

використовувати “полотно”. При 

впровадженні формул використовувати 

Microsoft Equation 3.0. 

Текст повинен бути відредагований 

науково, стилістично та технічно. 

Редакційна група залишає за собою право 

відбору та редагування статей. 

 

Для участі у інтернет-конференції Вам 

необхідно до 10 травня 2019 року 

надіслати на електронну адресу 

оргкомітету: 

− заявку на участь у конференції; 

− електронну версію тез доповідей, 

оформлену відповідно до вимог. 

За результатами конференції вийде 

електронний збірник наукових праць, який 

буде надісланий кожному учаснику 

конференції на електронну пошту. 

Оргвнесок за участь у конференції 

становить 90 грн. Вартість сертифікату 

учасника складає додаткову плату у 

розмірі 20 грн.  
 

Реквізити для оплати оргвнеску будуть 

відправлені учасникам  конференції 

одночасно з інформацією щодо прийняття 

до друку отриманих матеріалів. Після 

здійснення оплати не забудьте надіслати 

відскановану або сфотографовану 

квитанцію. 

 

Умови участі у 

конференції 

Напрями дискусії 


