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Шановні колеги! 
 

Житомирський державний технологічний 
університет запрошує вчених, викладачів, док- 
торантів, аспірантів, магістрантів, а також 
фахівців, які цікавляться проблемами форму- 
вання ефективної моделі розвитку підприємств, 
до участі у роботі ІІ Міжнародної науково-прак- 
тичної конференції «Особливості формування 
ефективної інновативно-інвестиційної моделі 
розвитку підприємства в сучасних умовах 
господарювання», яка відбудеться 20-21  
листопада 2014 року. 

 

Робота буде проводитись за секціями: 
Секція 1. Економіка, організація та управлін- 

ня підприємством 
Секція 2. Економіка природокористування та 

ресурсозбереження 
Секція 3. Управління персоналом та мотива- 

ція праці 
 

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 розглядати- 
ся. 

Умови участі у конференції 
 

Тези, заявку на участь та копію квитанції про 
оплату необхідно надіслати на електронну 
адресу оргкомітету до 17 листопада 2014 року. 
Підтвердження про одержання матеріалів буде 
надіслане протягом 2 робочих днів. 

Умови публікації тез 
Для компенсації витрат, пов’язаних з підго- 

товкою й виданням матеріалів конференції та їх 
розсилкою, організаційний внесок становить 120 
грн. Оплату здійснювати переказом на 
розрахунковий рахунок 31253302200321 
ГУДКСУ в Житомирській області, МФО 811039, 
код за ЄДРПОУ 05407870 Житомирський 
державний технологічний університет. У 
призначенні платежу зазначити: організаційний 
внесок за участь у конференції та 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 – А5, орієнтація книжкова; 
– поля – 20 мм зі всіх боків; 
– сторінки без нумерації. 
Індекс УДК (у лівому верхньому кутку перед 

відомостями про авторів, розмір 9 пунктів). 
Ініціали та прізвища авторів (гарнітура «Times 

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

 

 
 

Назва (гарнітура «Times New Roman», 
розмір 10 пунктів, прописними літерами, 
напівжирним, виключка по центру). 

Текст (гарнітура «Times New Roman», 
розмір 10 пунктів, виключка двостороння). 

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

0 пунктів. 
Формули мають бути набрані в 

редакторі формул, рисунки згруповані. 
Обсяг - до 4х повних сторінок. 
Список літератури не подаватати. 

Контактна інформація оргкомітету 

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

+380 412 241421 
 

Відповідальні особи: 
Ткачук Ганна Юріївна -  к.е.н., доц. 

кафедри економіки підприємства, ЖДТУ 
Тел. +380 67 9030970 

e-mail: tkachuk.anyuta@gmail.com 
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