
Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у 
роботі Міжнародної Інтернет - 
конференції «Актуальні проблеми 
розвитку національної економіки», 
яка відбудеться 22 жовтня 2014 
року в Уманському державному 
педагогічному університеті імені 
Павла Тичини. 
 

 
До роботи конференції 

запрошуються викладачі, 
аспіранти, магістранти, 
студенти та всі бажаючі. 
 

 
Адреса Оргкомітету: 

 
20300, Черкаська обл., м. 

Умань, вул. Садова, 2, Уманський 
державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини, 
каб. 308, кафедра економічної теорії 
та права. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

На конференції передбачається 
розгляд питань за такими 
напрямами: 
 
1.Інноваційно-інвестиційна 

політика (пріоритетні галузі, 
потенційні джерела); 

2.Нормативно-правове середовище 
   національної економіки; 
3.Фінансове забезпечення 
   національної економіки; 
4.Формування глобального та 
  регіонального інформаційного 
  простору. 
 
Мови конференції: українська, 
російська, англійська. 
 

 
Довідки про участь у 

конференції, друку тез:  
Митяй Оксана Василівна 
тел. +380977223700  
e-mail: o-mityay@mail.ru 
 
Кирилюк Ірина Миколаївна 
тел. +380974872048 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 
Кафедра економічної теорії та права 

 економічного факультету Уманського 
державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини запрошує всіх 
бажаючих 

взяти участь у роботі конференції! 
 

УМАНЬ 
22 жовтня 2014 р. 

 
 
 



Тези, отримані оргкомітетом до 
1 жовтня 2014 року, будуть видані 
окремим збірником до початку 
конференції та розіслані учасникам. 
Вартість 1 сторінки тез - 20 грн. 
Одночасно з тезами для оплати 
поштових послуг просимо 
переказати організаційний внесок у 
розмірі 30 грн (для студентів та 
викладачів УДПУ організаційний 
внесок оплачувати не потрібно, а 
для студентів інших навчальних 
закладів України організаційний 
внесок становить 15 гривень). 

 
Кошти за друк тез у збірнику 

матеріалів конференції, а також 
організаційний внесок слід 
надсилати за такими реквізитами:  

Оплата організаційного внеску 
через термінали 
самообслуговування або у 
відділеннях Приватбанку: 

Поповнити картковий рахунок 
члена Оргкомітету № 4149 4959 
0232 1237 Митяй Оксані Василівні 

Квитанцію обов’язково 
підписувати П.І.Б. учасника 

 
Оплата організаційного внеску 

у відділенні будь-якого банку в 
Україні: 

Одержувач ПАТ КБ 
Приватбанк 

Код ОКПО банку: 14360570 
Код МФО банку: 305299 
Рахунок одержувача: 

29244825509100 
Призначення платежу: 

поповнення карти № 4149 4959 
0232 1237, Митяй Оксані Василівні, 

Призначення платежу: За 
участь в конференції «Актуальні 
проблеми розвитку національної 
економіки». 
 

Для публікації тез у збірнику 
матеріалів конференції авторам 
необхідно надіслати на 
електронну адресу e-mail:  

o-mityay@mail.ru: 
- тези; 
- окремим файлом дані про авторів: 
П.І.П. (повністю), науковий   
ступінь   і   вчене   звання,   посада,   
місце роботи,    повна    поштова    
адреса,    службовий    та домашній 
телефони або інші засоби зв'язку; 
-  відскановану квитанцію про 
оплату друку тез в збірнику 
матеріалів конференції,     а     також 
організаційний внесок. 
 

 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 
Матеріали обсягом 3-5 сторінок, 

формату А4 (відстань між рядками - 
1,5, основний текст гарнітура - Times 
New Rоmаn Cyr, кегль - 14, поля: 
ліворуч - 3 см, угорі та внизу - 2 см, 
праворуч - 1 см, абзац - 1,5 см) та 
подані у текстовому редакторі 
Microsoft  Word 2003; 

- зверху посередині сторінки - 
назва тез; 

-  через інтервал, посередині під 
назвою - ім'я та прізвище автора, 
науковий ступінь, вчене звання; 
- нижче назва навчального закладу; 
- через інтервал подається основний 
матеріал. 
Наприклад: 
 

Сталий розвиток підприємств 
України 

Педан І. І., к.е.н., доцент  
Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 
УВАГА 

Тези доповідей прохання 
надіслати до 1 жовтня 2014 року за 
електронною                   адресою  

e-mail: o-mityay@mail.ru: 
      

Все слід надсилати лише 
електронною поштою. 


