
ВИМОГИ ЩОДО УЧАСТІ 

Для участі в конференції просимо надати матеріа-

ли на кафедру економіки підприємства та управління 

персоналом або надіслати на електронну адресу: 

kafedra_eptaup@mail.ru до 01 жовтня 2016 року такі 

документи:  

– заявку на участь (за запропонованою формою);  

– тези (оформлені за поданими нижче вимогами);  

– копію платіжного доручення про сплату 

реєстраційного внеску. 

Примітка: файли назвати прізвищем автора (на-

приклад, Петров_Квитанція.doc; Петров_Заявка.doc;  

Петров_Тези.doc). 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
(ДЛЯ КОЖНОГО ЗІ СПІВАВТОРІВ) 

Прізвище, ім’я та по батькові __________________ 
Науковий ступінь, учене звання_________________ 
Місце роботи (навчання)_______________________ 
Посада _____________________________________ 
Науковий керівник (для студентів та аспірантів)____ 
Назва секції _________________________________ 
Назва доповіді _______________________________ 
Форма участі _______________________________ 
Адреса _____________________________________ 
Телефон_____________________________________ 
E-mаil _______________________________________ 

Планую взяти участь у формі (необхідне виділити): 

Виступу з доповіддю (10 хв.); 

  Виступу з інформацією (5 хв.); 

                    Не планую приїзд. 

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК (без ПДВ) 
Для відомих науковців, вчених та магістрів навча-

льних закладів України та Європи реєстраційний вне-

сок складає 200 грн. За рахунок реєстраційних внесків 

покривається частина витрат щодо організації конфе-

ренції, друку та розсилки збірника. 

Реєстраційні внески слід переводити на реєстра-

ційний рахунок ПолтНТУ: ДКСУ р/р 31252227109727; 

МФО 820172; код ЄДРПОУ 02071100; код призначення 

платежу 25010100. 

Примітка: в платіжному дорученні обов’язково 

вказати: за участь у конференції кафедри ЕП та УП, 

ПІБ  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ  

Об’єм тез не повинен перевищувати 3 сторінки   

формату А4, набраних у редакторі MS Word 2003. При 

наборі використовувати шрифт Times New Roman 14 

кеглем з одинарним інтервалом, поля – 2 см з усіх бо-

ків. Формули виконуються у редакторі формул (MS 

Equation). Кожна формула набирається як один об’єкт. 

Рисунки мають бути згруповані в один графічний 

об’єкт. Кожна таблиця повинна бути надрукована з   

відповідним заголовком та нумерацією. Список         

літератури оформлюється відповідно до українського 

стандарту бібліографічного опису (форма 23, затвер-

джена наказом ВАК України від 03 березня 2008 

№147). У верхньому лівому кутку вказується УДК на-

півжирним шрифтом; нижче у правому кутку вказу-

ються відомості про авторів: прізвище, ім’я, по батько-

ві, науковий ступінь, учене звання, посада та повна на-

зва закладу (установи). Через рядок друкується заголо-

вок великими літерами, напівжирним шрифтом по 

центру, через інтервал – основний текст, далі список 

літератури оформлюється в кінці тексту під назвою 

«Література:», шрифтом Times New Roman, кеглем 12, 

курсивом. 

Примітка: тези, які не відповідають вищевизначе-

ним вимогам, надіслані без грошового переказу або пі-

зніше вказаного терміну, розглядатися не будуть. 
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ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Онищенко В.О. – ректор Полтавського національ-

ного технічного університету імені Юрія Кондратюка, 
голова оргкомітету, д.е.н., проф. 

Сівіцька С.П. – проректор із науково-педагогічної 
та соціальної роботи Полтавського національного тех-
нічного університету імені Юрія Кондратюка, заступ-
ник голови оргкомітету, к.е.н. 

Ерік Сондорс (Ēriks Sondors) – керівник регіона-
льної дирекції Фонду Ерландера (Tage Fritiof Erlander 
Fonden)  Балтійського інституту Ерландера (BITFE), 
д.е.н., проф. 

Козловський В.В. – професор кафедри економіки 
підприємства, управління та економічної теорії Поло-
цького державного університету (Білорусь), д.е.н., 
проф. 

Чжоу Вейді – заступник директора Інституту еко-
номіки та ділової адміністрації Педагогічного універ-
ситету центрального Китаю, д.е.н., проф. 

Чевганова В.Я. – завідувач кафедри економіки         
підприємства та управління персоналом Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія 
Кондратюка, к.е.н., проф.   

Гришко В.В. – завідувач кафедри менеджменту та 
логістики Полтавського національного технічного уні-
верситету імені Юрія Кондратюка, д.е.н., проф.   

Семко О.В. – завідувач кафедри архітектури та мі-
ського будівництва Полтавського національного техні-
чного університету імені Юрія Кондратюка, д.т.н., 
проф.  

Сотник І.М. – професор кафедри економіки та біз-
нес-адміністрування Сумського державного універси-
тету, д.е.н., проф. 

Павлов О.І. – завідувач кафедри економіки проми-
словості Одеської національної академії харчових тех-
нологій, д.е.н., проф. 

Паршина О.А. – завідувач кафедри економіки 
промисловості та організації виробництва ДВНЗ 
«Український державний хіміко-технологічний універ-
ситет» (м. Дніпро), д.е.н., проф. 

Ковальська Л.Л. – завідувач кафедри економіки та 
підприємництва Луцького національного технічного 
університету, д.е.н., проф.  

Скриль В.В. – технічний секретар конференції, до-
цент кафедри економіки підприємства та управління 
персоналом Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка, к.е.н., доц. 

Чичуліна К.В. – технічний секретар конференції, 

доцент кафедри економіки підприємства та управління 

персоналом Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка, к.т.н.  

НА КОНФЕРЕНЦІЮ ЗАПРОШУЮТЬСЯ 

Представники наукової спільноти (наукові співро-

бітники, викладачі, докторанти, аспіранти, слухачі ма-

гістратури і бакалаврату), представники органів дер-

жавного й місцевого самоврядування, громадських ор-

ганізацій, підприємств та установ. 
 

МЕТА ПРОВЕДЕННЯ                                             

Метою конференції є пошук сучасних підходів до 

побудови енергоефективної економіки, становлення 

контактів між ученими різних країн, обмін науковими 

результатами і дослідницьким досвідом.  

ТЕМАТИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

СЕКЦІЯ 1. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІКИ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ. 

СЕКЦІЯ 2. ПОТЕНЦІАЛ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЙОГО 

ВИКОРИСТАННЯ. 

СЕКЦІЯ 3. МЕХАНІЗМИ РОЗРОБЛЕННЯ ТА 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ 

ПРОГРАМ І ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ. 

СЕКЦІЯ 4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ З 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. 

СЕКЦІЯ 5. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ І 

ПОНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ. 

СЕКЦІЯ 6. УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЮ 

БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ, РЕГІОНУ, КРАЇНИ. 
 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Конференція проводитиметься кафедрою економіки 

підприємства та управління персоналом на базі Полта-

вського національного технічного університету імені 

Юрія Кондратюка (м. Полтава, проспект Першотрав-

невий, 24). 

ОФІЦІЙНІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Українська, російська, англійська, німецька. 

ФОРМИ УЧАСТІ 
Очна, заочна, дистанційна. 
 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ 

01.10.2016 р. – кінцевий термін подання тез і мате-

ріалів монографії;  

12 – 13.10.2016 р. – проведення конференції; 

01.11.2016 р. – видання тез конференції; 

01.02.2016 р. – видання монографії.  

 

УЧАСТЬ У КОЛЕКТИВНІЙ МОНОГРАФІЇ 

Учасники конференції запрошуються взяти творчу 

участь у колективній монографії «Енергоефектив-

ність економіки: проблеми сьогодення та майбут-

нього». Для участі в монографії необхідно на          

електронну адресу організаційного комітету надіслати 

матеріал відповідно до тематики монографії.  

Вимоги до оформлення матеріалів монографії: 
обсяг основного матеріалу складає від 6 до 10 сторінок 

формату А4 з розширенням .doc (Microsoft Word  

2000/XP/2003). Шрифт – Times New Roman Cyr 14, мі-

жрядковий інтервал – одинарний. Ширина всіх полів – 

25 мм. Структура статті: 

УДК 

Автори (ініціали, прізвище, науковий ступінь, уче-

не звання, назва організації, кафедри (підрозділу) ВНЗ) 

Назва статті 

Основний текст 

Список літератури 

Матеріали монографії повинні містити коротку ха-

рактеристику загальної проблеми та актуальності не-

розв’язаних завдань з обов’язковим посиланням на лі-

тературні джерела; формування завдань; характерис-

тику методу розв’язання цих завдань; отримані резуль-

тати; висновки; список літературних джерел. 

Вартість однієї сторінки публікації для організато-

рів конференції – 20 грн, для інших учасників – 50 грн. 

На кожен авторський матеріал відсилається один при-

мірник монографії. Вартість додаткового екземпляра 

монографії – 200 грн (з урахуванням доставки). Оплата 

здійснюється тільки після рішення оргкомітету про 

прийняття матеріалів до публікації.  

Оргкомітет залишає за собою право відбору науко-

вих матеріалів для включення в монографію. 

Примітка: на адресу оргкомітету необхідно наді-

слати: електронний варіант матеріалів; електронний 

варіант заявки та платіжного документа.  

КОНТАКТНА АДРЕСА, ТЕЛЕФОНИ  

м. Полтава, Першотравневий проспект, 24; 

тел.(05322) 7-38-67 

Контакти кафедри: 

е-mail: kafedra_eptaup@mail.ru  

тел.(моб.) 099-965-39-89 – черговий кафедри;  

тел. (моб.) 050-013-72-82 – Чичуліна Ксенія Вікторівна. 


