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Прізвище, ім’я, по-батькові _______________
______________________________________
Науковий ступінь _______________________
Вчене звання __________________________
Посада _______________________________
Установа ______________________________
Адреса (для листування та відправлення 
матеріалів конференції) _________________
______________________________________
______________________________________
Телефон ______________________________
e-mail ________________________________
Тема доповіді __________________________
Форма участі:

√ заочна участь.

Організаційний комітет:
Голова:
Олійник О.В. -   перший проректор Житомирського

державного технологічного університету, 
д.е.н., проф.

Заступники голови:
Данилко В.К. - завідувач кафедри економіки ЖДТУ, 

д.е.н., проф.
Денисюк О.Г. - декан факультету економіки та 

менеджменту ЖДТУ, к.е.н., доц.
Члени організаційного комітету:
Дейнеко Л.В. - завідувач відділу промислової політики

ДУ «Інституту економіки та 
прогнозування НАН України», 
д.е.н., проф.

Дюжилова О.М. - завідувач кафедри економіки і 
управління виробництвом Тверського 
державного технічного університету, 
д.е.н., проф.

Котикова О.І. - завідувач кафедри економіки підприємств 
Миколаївського державного аграрного
університету, д.е.н., проф.

Кушніренко О.М. - доцент кафедри економіки 
ЖДТУ, к.е.н.

Муляр В.І. - завідувач кафедри гуманітарних наук 
ЖДТУ,  д.ф.н., проф.

Обіход С.В. - завідувач  кафедри управління
персоналом та економіки праці, 
к.е.н., доц.

Петрук О.М. - завідувач  кафедри фінансів ЖДТУ, 
д.е.н., проф.

Русакова Л.М. - професор кафедри економічної теорії
та прикладної економіки Тюменського
державного університету, д.е.н.

Солонінко  К.С. - завідувач кафедри економічної теорії ЖДТУ,
проф.

Тарасюк Г.М. - завідувач  кафедри менеджменту
 ЖДТУ, д.е.н., проф.

Цал-Цалко Ю.С. - перший проректор Житомирського
національного агроекологічного 
університету, д.е.н., проф.

Хвесик М.А. - директор ДУ «Інститут економіки
природокористування та сталого 
розвитку НАН України», д.е.н., проф., 
академік НААН України

Ходаківській Є.І. - професор кафедри економічної 
теорії Житомирського національного 
агроекологічного університету, д.е.н.

Відповідальний секретар
Марченко К.С. - асистент кафедри економіки 

ЖДТУ



Шановні колеги!

Житомирський державний технологічний 
університет запрошує Вас взяти участь у роботі 
заочної Всеукраїнської науково-практичної 
конференції (з міжнародною участю) 
«Інвестиційно- інноваційна стратегія 
розвитку підприємства», яка відбудеться 
20-21  листопада 2012 року.

Мета конференції: обговорення 
актуальних проблем інвестиційно- 
інноваційного розвитку підприємства, 
перспектив забезпечення  конкуренто- 
спроможності господарюючих суб’єктів при 
налагодженій системі менеджменту та 
маркетингу, управління трудовим потенціалом 
при вирішенні соціально-економічних проблем 
підприємства, розробка теоретичних підходів 
та вироблення практичних рекомендацій щодо 
стратегій формування й підтримки 
збалансованого розвитку підприємств.

Формат проведення конференції - 
основні доповіді, повідомлення та обговорення 
за напрямами, які будуть визначені змістом 
поданих учасниками конференції матеріалів.

Публікація матеріалів конференції
За результатами роботи конференції, тези 

доповідей учасників будуть розміщені на сайті 
http://www.ztu.edu.ua/ та надруковані у 
збірнику матеріалів конференції.

Роботи, які не відповідають вимогам чи 
надійшли із запізненням, не будуть 
розглядатися.

Умови участі у конференції

Тези, заявку на участь та копію квитанції про 
оплату необхідно надіслати на електронну 
адресу оргкомітету до 15 листопада 2012 
року. Підтвердження про одержання матеріалів 
буде надіслане протягом 2 робочих днів. 

Умови публікації тез
Для компенсації витрат, пов’язаних з 

підготовкою й виданням матеріалів конференції 
та їх розсилкою, необхідно перерахувати за 
кожну публікацію 50 грн. благодійного внеску.

Отримувач: ЖДТУ
банк ГУДКСУ в Житомирській області
р/р 31250276221990 МФО 311039 
код 05407870 
Призначення платежу: «благодійна допомога 

на проведення конференції кафедрою 
економіки ЖДТУ, ПІБ автора»

Вимоги до оформлення матеріалів
1. Офіційні мови конференції - українська, 

російська, англійська та польська.
2. Матеріали конференції повинні відповідати 

наступним вимогам: 
Параметри сторінки: 
– розмір сторінки – стандартний А4, тобто 

210x297 мм, орієнтація книжкова;
– поля – 25 мм зі всіх боків; 
– сторінки без нумерації.
Індекс УДК (у лівому верхньому кутку перед 

відомостями про авторів, розмір 10 пунктів).
Ініціали та прізвища авторів (гарнітура 

«Times New Roman», розмір 11 пунктів, 
напівжирним, виключка вправо); їх вчений 
ступінь, посада чи професія, місце роботи або 
назва навчального закладу. 

Назва (гарнітура «Times New Roman», 
розмір 12 пунктів, прописними літерами, 
напівжирним, виключка по центру). 

Текст (гарнітура «Times New Roman», 
розмір 12 пунктів, виключка двостороння). 

Параметри абзацу: 
– перший рядок – 6 мм;
– відступи зліва та справа – 0 мм;
– інтервал між рядками – одинарний;
– інтервал перед абзацом та після нього – 0 

пунктів.
Формули мають бути набрані в редакторі 

формул, рисунки згруповані.
Обсяг - до 2х повних сторінок. 

Контактна інформація 
оргкомітету

Поштова адреса:
Кафедра економіки
Житомирський державний
технологічний університет,
вул. Черняховського 103
м. Житомир 10005
Україна
e-mail: ke.nauka.zdtu@gmail.com
тел.: +380 412 241421

Відповідальні особи:
Кушніренко Оксана Миколаївна, доцент 

кафедри економіки. Тел. +380 67 4980199
Марченко Катерина Сергіївна, асистент 

кафедри економіки. Тел. +380 97 6631587


