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МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ :

Выступающий
Заметки для презентации
Щоб змінити цю брошуру, замініть цей зразок вмісту на власний. Або, якщо бажаєте почати з чистого листа, натисніть кнопку "Створити слайд" на вкладці "Основне", щоб вставити нову сторінку. Потім додайте текст і зображення замість пустих покажчиків місця заповнення. Щоб додати більше покажчиків місця заповнення для заголовків, підзаголовків або основного тексту, скопіюйте будь-який із наявних покажчиків, а потім перетягніть його в потрібне місце.Ви помітили, що ми додали мітки лінії згину? Вони майже непомітні, та якщо ви не хочете, щоб їх було видно на вашій брошурі, виділіть і видаліть їх перед друком.



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
МАТЕРІАЛІВ

ВИМОГИ ДО ТЕЗ  ДОПОВІДЕЙ
Тези обсягом до 3-х сторінок повинні бути надруковані 
українською, польською, російською або англійською 
мовами у текстовому редакторі MS Word 11.0–14.0. 
Шрифт «Times New Roman» розміром «12 pt». 
Параметри сторінки: формат аркуша – А5 (148х210 мм),  
поля — з усіх боків 2 см. Міжрядковий інтервал 1,0. 
Величина абзацного відступу 1 см.
Назва доповіді друкується прописними напівжирними 
літерами (шрифт розміром «12 pt»), вирівнювання по 
центру. З правої сторони, під назвою доповіді – ініціали і 
прізвище автора  (наукового керівника за наявності); 
науковий ступінь; місце роботи; e-mail.
Матеріали не підлягають додатковому редагуванню. 
За плагіат несуть відповідальність автори.
Обов’язковими елементами доповіді є анотація (2-3 
речення) та ключові слова (3-5).

ДИСКУСІЙНІ 
ПЛАТФОРМИ

Запрошуємо науковців, бізнес-практиків, 
представників органів державної і 
місцевої влади, членів громадських
організацій та інших зацікавлених осіб
взяти участь у панельних дискусіях щодо
механізмів та практик публічно-
приватної взаємодії у сфері вирішення
проблем інтелектуалізації економіки за 
наступними напрямами: 

• Державне управління
суспільним розвитком та 
конструювання реформ

• Публічний менеджмент 
соціальних та бізнес-процесів в 
інституціональному середовищі
інтелектуальної економіки

• Партнерська модель 
управління муніципальним та 
сільським розвитком : 
технологічний вектор

• Інтелектуальна та «зелена» 
економіка : конфлікт інтересів 
чи розширення меж 
цивілізаційних можливостей

• Права інтелектуальної
власності як геополітичний
інструмент : наслідки для 
глобальної економіки

• Міжнародні проекти публічно-
приватного партнерства у сфері
соціальних та екологічних
інновацій

ФОРМА ЗАЯВКИ
Прізвище, ім’я, по-батькові ___________________
Науковий ступінь, вчене звання ________________
Місце роботи, посада ________________________
Для аспірантів, студентів інформація про наукового 
керівника ________________________________
Тел. ____________________________________
E-mail___________________________________
Дискусійна платформа ______________________
Тема доповіді _____________________________
Чи бажаєте Ви отримати:
- сертифікат про участь (електронний / друкований*)
- збірник тез (електронний / друкований*)
(* В разі ствердної  відповіді вказати поштову 
адресу)

Матеріали форуму будуть доступні для завантаження 
на сайті www.znau.edu.ua. Збірник тез матиме ISBN.

Електронні сертифікати  будуть надіслані на 
вказані у заявках електронні скриньки.

Вартість друкованих матеріалів та поштової 
розсилки узгоджується з оргкомітетом додатково. 

ВИМОГИ ДО ПРЕЗЕНТАЦІЙ
Презентація доповіді  для розміщення  на сайтах установ-
організаторів та висвітлення подій конференції у засобах 
масової інформації та соціальних мережах  подається у 
вигляді файлу  формату Power Point.
Кількість слайдів не обмежується. 
Обов’язковим є титульний слайд із зазначенням  назви 
заходу, теми доповіді та даних про автора.
Матеріали не підлягають додатковому редагуванню. 
За плагіат несуть відповідальність автори.

ДЛЯ УЧАСТІ У ФОРУМІ НЕОБХІДНО :
до 19 червня  2017 року надіслати на електронну 
адресу оргкомітету  etiv_znaeu@mail.ua
 заявку на участь у конференції; 
 презентацію доповіді;
 тези;
 скан/фото чека про оплату оргвнеску 150 грн. 
Іноземні учасники оргвнесок не сплачують.
Реквізити платіжної карти одержувача: 
№ 5168 7572 3183 2488  Пугачова  Н.С.
(тільки у мережі ПАТ КБ “Приватбанк”).
Оргвнесок не покриває витрат на перебування 
(проїзд, харчування, проживання) в разі очної 
участі. 
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