Міністерство освіти і науки України
Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу (Україна)

За участі:
НАК «Нафтогаз України» (Україна)
Міністерство енергетики і вугільної промисловості
України (Україна)
Івано-Франківська обласна державна адміністрація
(Україна)
Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут» (Україна)
Чернігівський національний технологічний університет
(Україна)
Гірничо-металургійна академія ім. С. Сташица в Кракові
(Польща)
Університет прикладних наук у Ціттау (Німеччина)
Поморська академія в Слупську (Польща)
Державний університет Клівленда (США)
Університет Кейс Вестерн (США)
ТОВ «ЮТЛ Енергія та Інженерія» (Туреччина)
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
VI Міжнародна науково-практична конференція
«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СТРАТЕГІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ГАЛУЗЕВИХ І
РЕГІОНАЛЬНИХ СУСПІЛЬНИХ СИСТЕМ»
11-13 жовтня 2017 року, м. Івано-Франківськ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VI Міжнародної
науково-практичної конференції «Теорія та практика
стратегічного управління розвитком галузевих і
регіональних суспільних систем», яка відбудеться 11-13
жовтня 2017 року в рамках святкування 50-річчя ІваноФранківського національного технічного університету
нафти і газу на базі університету та оздоровчого
комплексу «Карпати», м. Яремче.
До участі в конференції запрошуємо вчених, фахівців
нафтогазового комплексу України, викладачів навчальних
закладів, докторантів, аспірантів, студентів.
Мета конференції: науковий пошук, узагальнення та
розроблення рекомендацій щодо можливих шляхів
вирішення основних проблем стратегічного управління
розвитком галузевих і регіональних суспільних систем.

Тематичні напрями конференції:
1. Тенденції та пріоритети розвитку сучасних галузевих
та регіональних суспільних систем.
2 Підвищення конкурентоспроможності регіонів:
проблеми та шляхи вирішення.
3. Міжнародна співпраця та інтеграція у сфері
управління розвитку суспільних систем та територій.
4 Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та
податкового обліку і шляхи їх вирішення.
5. Фінансові аспекти розвитку галузевих і регіональних
систем.
6 Стратегія і тактика державного управління та
місцевого самоврядування у контексті євроінтеграції.
7. Економіко-екологічні орієнтири розвитку галузевих і
регіональних суспільних систем.
8. Маркетинговий інструментарій забезпечення
соціально-економічного розвитку.
9 Економіка та управління діяльністю суб’єктів
господарювання.
10 Наукові повідомлення молодих вчених
Голова оргкомітету:
Крижанівський Євстахій Іванович, д.т.н., проф.,
академік НАН України, ректор Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу
Заступник голови:
Гораль Ліліана Тарасівна, д.е.н, проф., директор
Інституту економіки та управління в нафтогазовому
комплексі Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу
Співголови оргкомітету:
Колбушкін
Юрій
Петрович,
д.е.н.,
директор
Департаменту податкового планування та регуляторної
політики НАК «Нафтогаз України»
Карп Галина Василівна, к.е.н., перший заступник
Міністра енергетики та вугільної промисловості України
Шкарлет Сергій Миколайович, д.е.н., проф., ректор
Чернігівського
національного
технологічного
університету
Організаційний комітет конференції:
Вагенкнехт
Міхаель,
д.н.,
проф.
університету
прикладних наук у Ціттау (Німеччина)
Гончарук Олег Романович, голова Івано-Франківської
обласної державної адміністрації
Данилюк Микола Олексійович, д.е.н, проф., завідувач
кафедри економіки підприємства ІФНТУНГ
Дзьоба Олег Григорович, д.е.н, проф., проректор з

науково-педагогічної роботи та соціально-економічного
розвитку ІФНТУНГ
Зелінська Галина Олексіївна, д.е.н, проф., завідувач
кафедри економіки природокористування та організації
виробництва ІФНТУНГ
Килич Зекі, менеджер із закордонних проектів ТОВ
«ЮТЛ Енергія та Інженерія» (Туреччина)
Кафка Софія Михайлівна, к.е.н., доцент, завідувач
кафедри обліку і аудиту ІФНТУНГ
Лебковський Пьотр, д.інж.н., проф., декан факультету
менеджменту
Гірничо-металургійної
академії
ім. С. Сташица в Кракові, Польща
Лендел Ірина д.ф., заступник директора Центру
економічних досліджень державного університету
Клівленда, США
Мандрик Олег Миколайович, д.т.н, проф., проректор з
науково-педагогічної роботи ІФНТУНГ
Перерва Петро Григорович, д.е.н, проф., декан
економічного факультету Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут»
Петренко Віктор Павлович, д.е.н, проф., професор кафедри
публічного управління та адміністрування ІФНТУНГ
Полянська Алла Степанівна, д.е.н, проф., завідувач
кафедри менеджменту і адміністрування ІФНТУНГ
Перевозова Ірина Володимирівна, д.е.н, доцент,
завідувач кафедри маркетингу і контролінгу ІФНТУНГ
Сімків Лілія Євгенівна, к.е.н, завідувач кафедри теорії
економіки та управління, ІФНТУНГ
Фадєєва Ірина Георгіївна, д.е.н, проф., завідувач
кафедри фінансів, ІФНТУНГ
Шеремета Роман, д.ф., професор університету Кейс
Вестерн (США)
Робочі мови конференції: українська, польська,
англійська.
Для своєчасного формування програми конференції і
збірника матеріалів прохання надсилати заявку на участь
у конференції і тези до 10 вересня 2017 року. Тези
наукової доповіді та відскановане платіжне доручення в
електронному варіанті просимо надсилати на E-mail:
konfineu@gmail.com. Обсяг тез доповіді – 2-3 сторінки.
Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику тез
конференції до її початку.
Онлайн заявку на участь у конференції просимо
заповнити
за
посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoxKYW3ObCSFKgVcZR
BgRhVo5W-TB0lP7HwETOxcsffG0n5A/viewform?usp=sf_link.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:
Електронний варіант тез доповіді повинен відповідати
таким вимогам:
1. Тези набирають у редакторі Microsoft Word 2003,
ХР на аркуші формату 210х297 мм, поля (мм): верхнє –
20, нижнє – 20, ліве – 25, праве – 10.
2. УДК
(шрифт
TimesNewRoman,
кегль
14,
напівжирним, без абзацного відступу, вирівнювання –
зліва).
3. У наступному рядку зазначають назву доповіді
великими літерами (шрифт Arial, напівжирний, 14).
4. Наступний рядок – ініціали та прізвища авторів
(шрифт – TimesNewRoman, 14, напівжирний курсив). Далі
наступний рядок – місце праці авторів, ел. пошта (по
центру).
5. Через рядок – основний текст доповіді (шрифт
TimesNewRoman, кегль 14, звичайний, інтервал
міжрядковий одинарний, відступ 1).
6. Таблиці мають бути складені лаконічно, зрозуміло і
містити мінімальні відомості, необхідні для ілюстрування
суті статті. Назва таблиці: TimesNewRoman, кегль 12, без
абзацного відступу, напівжирний, вирівнювання – по
центру. Наприклад,
Таблиця 1
Рейтинг регіонів України за рівнем інвестиційної
привабливості
7. Підписи до рисунків: TimesNewRoman, кегль 12,
напівжирний, без абзацного відступу, вирівнювання – по
центру. Наприклад,
Рис. 1 Динаміка зміни прямих іноземних інвестицій в
Україні в 2010-2016рр.
Використані автором літературні джерела, на які є
посилання у тексті, наводять у кінці статті загальним
списком у порядку згадування. У тексті порядковий номер
(згідно зі списком) літературного джерела, на яке
посилаються, подають у квадратних дужках, наприклад,
[4, с. 25].

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
УДК:332.1: 330
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В РЕГІОНАХ
УКРАЇНИ
А. С. Сидоренко
Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу
e-mail: reg@nung.edu.ua
Текст доповіді … Текст доповіді …
Список використаних джерел:
ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ
Усі бажаючі можуть додатково надсилати наукові
статті, які будуть опубліковані у ювілейному випуску
фахового журналу «Науковий вісник Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу. Серія
«Економіка та управління в нафтовій і газовій
промисловості», внесеного до переліку наукових фахових
видань України з економічних наук. З вимогами щодо
оформлення статей можна ознайомитися на сайті журналу
http://eung.nung.edu.ua/uk/requirements. Вартість 1 сторінки
– 40 грн. Обсяг – не менше 10 сторінок.
УВАГА!
Усі матеріали надсилаються в електронному вигляді.
Тези доповіді, статтю та скановану копію квитанції
прикріпляти до реєстраційної форми. Назви вкладених
файлів повинні включати номер секції, прізвище першого
автора та вид матеріалу: наприклад, 9_Сидоренко_тези,
9_Сидоренко_стаття, 9_Сидоренко_квитанція.
Програма конференції буде надіслана після реєстрації
учасника і включає проведення пленарного та секційних
засідань, круглих столів, презентацію наукових і
навчально-методичних розробок учасників конференції,
культурно-екскурсійні заходи.
Організаційні внески учасників використовуються для
часткового покриття витрат, пов’язаних з підготовкою і
проведенням конференції, протокольних заходів згідно з
розкладом роботи конференції, виданням програми
конференції та пакета інформаційних матеріалів,
трансферних послуг та проживання і складають:
- 350 грн – за участь у роботі конференції, публікацію
тез доповідей, отримання пакета інформаційних
матеріалів;
- 200 грн – у випадку дистанційної участі у роботі
конференції;
- 30 грн – вартість сертифікату про участь;
- 160 грн – вартість додаткового збірника.

Витрати на проїзд і проживання учасники конференції
оплачують самостійно. За бажанням буде здійснено
бронювання місць у готелі.
Реквізити для сплати організаційних внесків
Одержувач:
Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу
Код ЄДРПОУ 02070855
Банк одержувача: ДКСУ, МФО 820172
Р/р 31259290204276 (для учасників)
Р/р 31259390104276 (для спонсорів)
Свідоцтво платника податків 12872203 І
індивідуальний податковий номер 020708509155
УВАГА!
У
платіжному
дорученні
вказати
«Конференція ІнЕУ-2017», зазначити прізвище та ініціали
учасника або «Спонсорська допомога» для спонсорів.
Адреса оргкомітету:
76019, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Шопена, 1
(ІФНТУНГ, корпус 3, к. 213, к. 223).
Телефони: (0342) 72-58-76, (0342) 54-69-42
E-mai: konfineu@gmail.com.

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК
Організаційні питання:
Мацьків Романа Тарасівна: +38050-433-14-63
Маринчак Лілія Романівна:+38099-242-82-18
Публікація тез доповідей:
Яцюк Олег Степанович: +38050-433-17-63
Король Світлана Василівна: +38066-903-48-36
Топольницька Тетяна Богданівна: +38050-373-32-69
Данилюк-Черних Ірина Миколаївна +38050-183-35-06
Зустріч та поселення учасників:
Данилейчук Руслан Богданович: +38095-946-90-32
Крихівська Наталія Олегівна:+38050-294-68-67
Ромашко Олександра Михайлівна:+38050-618-70-25

