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національного агроекологічного університету;
Литвинчук І.Л. – к.е.н., докторант Житомирського
національного
агроекологічного
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(відповідальний секретар оргкомітету).

Запрошуємо науковців, практиків, докторантів, аспірантів взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
з міжнародною участю «Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи».
Метою конференції є ознайомлення з результатами наукових досліджень та обмін думками з
проблем інтелектуалізації економіки.

ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:
15 травня 2015 року (п'ятниця),
Центр агроекологічних інновацій
Житомирського національного
агроекологічного університету,
м. Житомир, Старий бульвар, 7, ауд. 120,
початок о 12 год.

Телефони для довідок:
(050) 669-80-78 - Якобчук Валентина Павлівна
(067) 194-11-92 - Литвинчук Ірина Леонідівна
E-mail оргкомітету: irina.litvinchuk@ukr.net
СПОДІВАЄМОСЬ НА ВАШУ УЧАСТЬ !

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
“Інтелектуальна економіка:
глобальні тенденції та національні перспективи“
15 травня 2015 р.

Прізвище, ім’я, по-батькові____________________
Науковий ступінь_____________________________
Вчене звання________________________________
Посада______________________________________
Тел.________________________________________
E-mail______________________________________
Дискусійна платформа________________________
Тема доповіді _______________________________
Чи бажаєте Ви отримати друковану версію матеріалів конференції (так/ні)________________________
Поштова адреса______________________________
Надіслані Вами матеріали вважаються прийнятими за умови отримання підтвердження від
оргкомітету конференції на Ваш e-mail

Матеріали конференції до її початку будуть
опубліковані на сайті Житомирського
національного агроекологічного університету
http://www.znau.edu.ua/,
що є підтвердженням апробації результатів
наукової роботи учасників
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Тараса Шевченка

Житомирський
національний
агроекологічний
університет

Кафедра економічної
теорії, макро– і
мікроекономіки
Кафедра підприємництва

Кафедра економічної
теорії
та інтелектуальної
власності

Всеукраїнська
науково-практична
інтернет-конференція
з міжнародною участю
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ЕКОНОМІКА:
ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА
НАЦІОНАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ

15 травня 2015 року
м. Житомир

Дискусійні платформи:

Дискусійні платформи:

Теорія та методологія інтелектуальної
економіки.
1. Інтелектуальна і класична економіка:
точки перетину та суперечності наукових
течій.
2. Конфлікти економічних інтересів в
інтелектуальній економіці: монополія копірайту та патентного права VS рух вільної культури.
3. Діалектика економічного і юридичного
змісту категорії «інтелектуальна власність».
4. Еклектичність методичного апарату
інтелектуальної економіки.
5. Інтелектуальна економіка у філософській парадигмі синергетики.

Перспективи розвитку інтелектуальної
економіки України.

Практичні проблеми
інституціоналізації інтелектуальної
економіки.
1. Управління креативним потенціалом
інтелектуальної економіки: мотивація евристики.
2. Проблематика перетворення результатів інтелектуальної діяльності в інноваційний продукт: комерціалізація підприємницьких ідей.
3. Диверсифікація джерел та моделей фінансування наукових досліджень.
4. Реінжиніринг соціальних та бізнеспроцесів у системі менеджменту інтелектуальної економіки.
5. Особливості маркетингу на ринках інтелектуальної праці, продуктів та послуг.
Детінізація ринку інтелектуальної власності.

1. Проблеми інвентаризації та оцінки нематеріальної складової національної економіки.
2. Роль інтелектуального капіталу у створенні «competitive portfolio» України в глобальному економічному середовищі.
3. Інтеграція та дезінтеграція економічного
простору: ризики та можливості у сфері інтелектуальної власності.
4. Регіональні стратегії управління інтелектуальною власністю.
5. Форсайт інноваційного розвитку економіки України.

Еволюція інтелектуальної економіки:
глобальні тенденції змін.
1. Управлінські новації країн світового авангарду в контексті впливу на сферу комерціалізації інтелектуальної власності: законодавчі новели та неекономічні важелі.
2. Різноманіття інноваційних ландшафтів у
сучасній економіці.
3. Еволюціонування інституту інтелектуальної власності в цифровому середовищі.
4. Smart-університет як інтелектуальна корпорація: економічне «сфумато» ХХІ століття.
5. Ментальний злам аксіологічних орієнтирів
інноваційного розвитку суспільства:
соціалізація інтелектуальної економіки.

Вимоги до оформлення тез доповідей
Тези обсягом до 5-х сторінок повинні бути надруковані
українською або російською 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 (не
користуватися пробілами і клавішею Tab).
Назва доповіді друкується прописними напівжирними
літерами (шрифт розміром «12 pt»), вирівнювання по центру. З
правої сторони, під назвою доповіді – ініціали і прізвище
автора (авторів); науковий ступінь; місце роботи; e-mail.
Обов’язкові розділи доповіді: 1) постановка проблеми
та аналіз останніх досліджень; 2) мета та методика
дослідження; 3) основний матеріал; 4) висновки та
пропозиції; 5) список використаної літератури (відповідно
до нових бібліографічних вимог). Посилання на літературу
наводяться в тексті у квадратних дужках [1, с. 67].
Вимоги до таблиць: шрифт «Times New Roman», розмір
«12 pt». Таблиці не повинні виходити за межі тексту. Вимоги до
рисунків: шрифт «Times New Roman», розмір «12 pt» без
використання жирного шрифту та курсиву. При умові
використання MS Excel для побудови графіків обов’язково
додатково надавати файл зі створеним рисунком. Вимоги до схем:
шрифт «Times New Roman», розмір «12 pt». При впровадженні
елементів автофігур використовувати полотно. Вимоги до
формул: в MS Word 2007 (2010) при впровадженні формул
використовувати Microsoft Equation 3.0.
Прізвища та ініціали, які наводяться в тексті доповіді та в
списку літератури, необхідно відділяти нерозривним пробілом (Ctrl
+ Shift + клавіша пробіл).
Текст має бути відредагований авторами науково, стилістично
та технічно. Редакційна колегія залишає за собою право
скорочувати або відхиляти надані матеріали у разі недотримання
вищевказаних умов.
За плагіат несуть відповідальність автори.

Для участі у конференції Вам необхідно
до 1 травня 2015 року
надіслати на електронну адресу оргкомітету:
- заявку на участь у конференції;
- електронну версію тез;
- скан/фото чека про оплату оргвнеску 100 грн.
Реквізити платіжної карти одержувача:
№5168757232009359, Литвинчук І.Л.
(тільки у мережі ПАТ КБ “Приватбанк”)
Іноземні учасники оргвнесок не сплачують
(тільки вартість поштової розсилки друкованої версії матеріалів після узгодження з
оргкомітетом)

