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Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнарод-

ній науково-практичній конференції «Еконо-
міка, інновації та сучасні бізнес технології 
(союз науки та практики)», яка відбудеться   
17-18 травня 2018 р. в Сумському державному 
педагогічному університеті  імені А.С. Мака-
ренка. 
До участі в конференції запрошуються ви-

кладачі навчальних закладів, наукові спів-
робітники, аспіранти, докторанти тощо, а та-
кож фахівці у сфері економіки і управління, 
які працюють на підприємствах, в організа-
ціях та установах, представники органів місце-
вого самоврядування та державних органів 
влади, що займаються вирішенням проблем 
економічного розвитку, магістри.  

СЕКЦІЇ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Секція 1. Економічний розвиток держави і 

регіонів: проблеми та перспективи. 
Секція 2. Інновації в управлінні бізнес-про-

цесами. 
Секція 3. Інноваційний розвиток публічного 

управління. 
Секція 4. ІТ-інновації в науці, бізнесі та 

освіті. 
Секція 5. Стратегічні вектори права в  

умовах глобальної нестабільності. 
Контактна інформація:  

З повагою та впевненістю у плідній 
співпраці організаційний комітет 

Кафедра бізнес-економіки та адміністрування 
СумДПУ  імені А. С. Макаренка 

вул. Роменська, 87,  
м. Суми, Україна, 40000 

+380950766793 
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ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ  
НЕОБХІДНО  

до 15 травня 2018 р.:  
надіслати тези доповіді та сканований ори-

гінал документа про оплату оргвнеску на елек-
т р о н н у а д р е с у о р г к о м і т е т у 
labecon.sspu@gmail.com, вказавши прізви-
ще та ініціали учасника.  
Наприклад: Іванов В.М._Тези; 
                      Іванов В.М._Квитанція. 
                         
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК: 

За включення тез доповідей у збірник ма-
теріалів конференції учасники з України 
сплачують організаційний внесок в сумі:  

- 100 грн. за 3 повних сторінки тексту             
(збірник матеріалів конференції буде виданий 
в електронній формі). 
Іноземні учасники публікуються безко-

штовно.  
Організаційний внесок надсилати на 

карту Приватбанку 5168 7573 5518 1472 
(Самодай Валентина Петрівна). 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  
ТЕЗ ДОПОВІДІ:       

➢Обсяг тез – не більше 3 сторінок формату 
А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word у 
вигляді   файла з розширенням *.doc, *.docх, 
орієнтація книжкова. 

➢Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве –  20 
мм. 

➢Шрифт – Times News Roman, кегель – 12. 

➢Міжрядковий інтервал – 1,5. 

➢Абзацний відступ – 1,25 см. 

➢Вирівнювання по ширині. 

➢Список літератури – не більше 5 джерел. 

➢Тези не підлягають додатковому редагу-
ванню, тому вони мають бути ретельно пе-
ревірені. 

➢Відповідальність за висвітлений матеріал 
у тезах несуть автори доповідей. 

Зразок оформлення тез доповіді 

Збірник тез після закінчення заходу буде 
розміщено на інтернет-сторінці кафедри       
бізнес-економіки та адміністрування СумДПУ 
імені А.С. Макаренка.  
Учасники конференції, які приймуть            

безпосередню участь у її роботі, отримають 
сертифікати. 
Робочі мови конференції: українська, сло-

в’янські, англійська. 

      Форма участі: очна/дистанційна. 

Організаційний комітет конференції з ме-
тою сприяння оприлюдненню результатів нау-
ково-дослідницьких робіт запрошує науковців 
прийняти участь у написанні міжнародної 
колективної монографії: «Інновації й су-
часні      бізнес-технології в економіці та          
управлінні (союз науки і практики)». 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ: 
1. Надання авторами матеріалів для розгля-

ду організаційним комітетом – до 01.06.2018 
р. 

2. Відповідь про отримання та прийняття 
матеріалів – до 05.06.2018 р. 

3. Оплата за публікацію статті у монографії 
–            10-20.06.2018 р. 

4. Розсилка електронного варіанту моно-
графії –   до 01.10.2018 р. 

5. Розсилка друкованих примірників моно-
графії – з 01.11.2018 р. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  
МАТЕРІАЛІВ МОНОГРАФІЇ: 

1. Матеріали повинні мати логічну структуру 
викладання згідно до вимог МОН України до 
наукових праць: постановка проблеми та її 
зв’язки з науковими та практичними завдан-
нями; аналіз останніх досліджень і публікацій, 
на які спирається автор з посиланням на дже-
рела; виділення невирішених частин загальної 
проблеми, котрим присвячується дослідження; 
формування цілей дослідження (постановка 
завдання); виклад основного матеріалу до-
слідження; висновки даного і перспективи по-
дальших досліджень. 

2. Обсяг матеріалів – 15-20 сторінок. 
3. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 

мм. 
4. Гарнітура: Times New Roman, кегль – 14, 

міжстроковий інтервал – 1,5, абзац – 1 см. 
5. Мова статті – українська, слов’янські, ан-

глійська. 

Секція 1. Економічний розвиток держави і 
регіонів: проблеми та перспективи 
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ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
УКРАЇНИ 

Текст, текст, текст ……[1, с. 38]. 

Література: 
1. Калінін А.А. Новий підхід до управління    
ефективністю у промисловості України / 
А.А. Калінін. – К:    Лібра, 2016. – 204 с. 
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Матеріали надсилати на електронну адресу 
оргкомітету, вказавши в темі повідомлення 
"Монографія: прізвище автора". 
Вартість публікації в іноземній монографії 

становить 50 грн. за 1 повну/неповну сторінку 
формату А4 (для українських авторів), 50 USD 
(для іноземних авторів за весь обсяг статті). 
Вартість додаткового примірника становить 
200 грн. Реквізити для здійснення оплати бу-
дуть відправлені на електронну адресу учасни-
ка тільки після прийняття матеріалів до друку.


