Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі
XV Міжнародної науково-практичної конференції
«Проблеми економіки транспорту».
Запрошуємо Вас представити нові результати
теоретичних та експериментальних досліджень у галузі
економіки, управління та безпеки транспорту за
останні роки.
Робота конференції буде організована по секціях:
1. Перспективи
розвитку
транспортного
комплексу. Голова секції – доктор економічних наук,
професор О.М. Котлубай.
Секретар: д.е.н., с.н.с. О.А. Липинська.
2. Економіка, логістика, маркетинг та управління
транспортними системами. Голова секції – доктор
економічних наук, професор М.І. Міщенко.
Співголова: д.е.н., доцент Гненний О.М.
Секретар: к.е.н., доцент Т.В.Полішко.
3. Структурна
реформа
на
залізничному
транспорті. Голова секції – доктор економічних наук,
професор Ю.С. Бараш.
Секретар: к.е.н., доцент Т.Ю. Чаркіна.
4. Формування
та
розвиток
фінансовоекономічної безпеки транспортних систем в умовах
глобалізації. Голова секції – доктор економічних наук,
професор Л.С. Головкова.
Співголова: д.е.н., доцент І.І. Рекун.
Секретар: к.е.н, доцент А.М. Якимова
5. Математичне та комп’ютерне моделювання
економічних процесів на транспорті. Голова секції доктор технічних наук, професор В.В. Скалозуб.
Секретар: асистент І.В. Кліменко
6. Облік, аудит та оподаткування. Голова секції доктор економічних наук, доцент В. В. Бобиль.
Секретар: к.е.н., доцент Н.О. Божок
Тези доповідей повинні бути подані українською,
англійською або російською мовою в електронному (по
E-mail) та друкованому вигляді обсягом не більше 2-ох
повних сторінок в редакторі MS Word у вигляді
комп’ютерного файла з розширенням *.doc або *.rtf.
Формат аркуша А4 з полями: ліве – 20 мм, праве –
20 мм, зверху – 20 мм та знизу 20 мм, шрифт Times
New Roman Cyr 12пт, міжрядковий інтервал одинарний
(12пт).

Послідовність викладу матеріалів у тезах: назва
доповіді (шрифт напівжирний, розмір шрифту 12 пт,
набирати великими та малими буквами, рівняти по
центру); через 1 рядок з вирівнюванням по центру –
прізвище та ініціали авторів, місце роботи, адреса для
листування; через 1 рядок – текст тез доповіді з
вирівнюванням по ширині (відредагований (без правок)
текст, надрукований на принтері, підписаний авторами
на другому екземплярі). Тези доповіді повинні
практично повністю заповнювати сторінку.
Заявка про Вашу участь у конференції та тези
доповіді (2 екземпляри) повинні надійти в оргкомітет
не пізніше 15 квітня 2017 року і бути оформлені згідно
з вищевказаними вимогами. У разі їх невиконання тези
до публікації не приймаються. Автори доповідей, які
включені в програму конференції, будуть оповіщені до
17.04.2017 р.
За підсумками конференції планується видання
збірника наукових праць. Статті в збірник надаються в
оргкомітет під час роботи конференції. Статті повинні
бути оформлені згідно з вимогами університету (див.
http://pte.diit.edu.ua/public/journals/76/Vumogu.pdf).
Статті можуть бути включені у наукометричний
Вісн. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. ак. В. Лазаряна
«Наука та прогрес транспорту» або збірник
наукових праць ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна
«Проблеми економіки транспорту».
Мешкання на час конференції організовує
Дніпропетровський
національний
університет
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
Для вирішення цього питання звертатися на Економікогуманітарний факультет, кімната 253 а, в.
Тел.: (056)-373-15-69, моб.: (067) 566-14-38, (067)-631-93-02,
Адреса оргкомітету:
Україна, 49010, м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна,
2, Дніпропетровський національний університет
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна,
Економіко-гуманітарний факультет.
Тел.: (0562)-33-58-13, моб.: (067)-566-14-38.
Факс: (0562)-33-58-13.
E-mail:
Основний:
pte_diit_konf2017@mail.ua
Додатковий:
mmi@ua.fm
Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська

ХV Міжнародна науково-практична конференція
«Проблеми економіки транспорту»

ЗАЯВКА
1.

Прізвище, ім'я та по батькові (повністю)

2.

Назва доповіді

3.

Посада, вчений ступінь, звання

4.

Організація (повністю і абревіатура)

5.

Поштова адреса

6.

Телефон, факс (з кодом міста), E-mail

7.

Необхідність бронювання готелю (гуртожитку)

8.

Дата приїзду, від'їзду, вид транспорту

9.

Доповідь розрахована на:
10 хв
15 хв

20 хв

10. Для доповіді потрібне обладнання:

без доповіді

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Керівник:
Пшінько О.М.
Заступники:
Мямлін С.В.
Полішко Т.В.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
д.т.н., професор, ректор
(ДІІТ)
д.т.н., професор, проректор
(ДІІТ)
к.е.н., доцент, декан (ДІІТ)

Члени наукового комітету:
Котлубай О.М.
д.е.н., професор (ІПРЕЕД),
заст. директора
Макаренко М.В.
д.е.н., професор
Рябчун Т.С.
Укрзалізниця
Ейтутіс Г.Д.
д.е.н., проректор (ДЕТУТ)
Дикань В.Л.
д.е.н., професор (УкрДУЗТ)
Христофор О.В.
к.е.н. (ДНДЦ, Укрзалізниця)
Галабурда В.Г.
д.е.н., професор (МІІТ, Росія)
Сенько В.І.
д.т.н., професор (БелГУТ,
Білорусь)
Ткач А.А.
д.хаб., професор (Жешувська
політехніка, Польща)
Parimal Chandra Biswas професор (університет Адамас,
Індія)
Зеньчук М.Ф.
к.т.н., доц. заст. директора
(БелІСА)
Марек Мезитис
проф., директор (інститут
транспорту технічного
університету, м. Рига)
Андрушків Б.М.
д.е.н., професор (ТНТУ)
Цимбал О.І.
д.е.н., професор (Національний
інститут стратегічних досліджень)
Босов А.А.
д.т.н., професор (ДІІТ)
Вечеров В.М.
д.т.н., професор (ПДАБА)
Гненний О.М.
д.е.н., доцент (ДІІТ)
Головкова Л.С.
д.е.н., професор (ДІІТ)
Копитко В.І.
д.е.н., професор (ДІІТ)
Міщенко М.І.
д.е.н, професор (ДІІТ)
Рекун І.І.
д.е.н., доцент (ДІІТ)
Пивоваров М.Г.
д.е.н., професор (ДІІТ)
Скалозуб В.В.
д.т.н., професор (ДІІТ)
Чимшит С.І.
д.е.н., доцент (ДІІТ)
Порохня В.М.
д.е.н, професор (КПУ)
Колесніков В.П.
к.е.н., професор (УДХТУ)
Гненний М.В.
к.е.н., доцент (ДІІТ)
Жовтонога М.М.
к.е.н., доц. проректор (ДІІТ)

Керівник: Міщенко М.І., д.е.н., професор (ДІІТ)
Заст. керівника:
Бараш Ю.С. д.е.н., професор
(ДІІТ)
Яценко Д.К., доцент, проректор (ДІІТ)
Пінчук О.П., к.е.н., доцент
(ДІІТ)
Чорновіл О.В., к.е.н. доцент
(ДІІТ)
Сурміло Р.Т., ст. лаборант
(ДІІТ)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
імені академіка В. Лазаряна
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКОЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ

КАЛЕНДАР
КОНФЕРЕНЦІЇ
Прийом заявок на участь у
конференції і тез доповідей

ЖЕШУВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
імені І. Лукасевича
до 15.04.2017 р.

Реєстрація учасників конференції
(900 - 1100)

20.04.2017 р.

Пленарне засідання

20.04.2017 р.

Робота по секціях

20.04.2017 21.04.2017 р.

ADAMAS UNIVERSITY

.
Від’їзд учасників

RIGA TECHNICAL UNIVERSITY

21.04.2017 р.

ДП «БІЛОРУСЬКИЙ ІНСТИТУТ СИСТЕМНОГО
АНАЛІЗУ Й ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ
СФЕРИ»
БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НВП «УКРТРАНСАКАД»
ХV міжнародна науково-практична
конференція
«ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ»
Дати проведення
20.04.2017 – 21.04.2017
Дніпро
2017

