Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XVІ Міжнародної науковопрактичної конференції яка відбудеться 24-25 травня 2011 року у таборі
"Гарт", база відпочинку ВНУ імені Лесі Українки (пленарне і секційні
засідання).
Тематичні напрями конференції:
1. Теоретичні основи розвитку економіки України.
2. Тенденції та пріорітети забезпечення ефективності суб’єктів
господарювання в умовах розвитку економіки України.
3. Перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України.
4. Сучасний стан і перспективи трансформації менеджменту і
маркетингу.
5. Облікові та аналітичні процедури підприємств в умовах
антикризового управління.
Метою конференції є обговорення науково-практичних проблем
розвитку економіки України, розробка рекомендацій щодо їх розв'язання
на основі думок і поглядів вчених-економістів, науковців та практиків.
Програма конференції включає проведення пленарного та секційних
засідань, презентацію наукових та навчально-методичних розробок
учасників конференції.
Мови конференції: українська, російська, англійська.
Для своєчасного формування програми конференції і збірника матеріалів,
прохання надсилати тези та заявку до 25 березня 2011 року. У заявці на
участь у конференції вказати:
- прізвище, ім'я, по-батькові;
- місце роботи, посада;
- тема виступу (доповіді), назва напряму;
- участь в конференції (як слухач, виступ на пленарному чи секційному
засіданні);
- потреба в житлі (вартість житла за кошти учасників конференції);
- контактний телефон (службовий, домашній), адреса (для відправлення
запрошення на конференцію);
- необхідність запрошення на конференцію (для оформлення
відрядження);
- необхідні технічні засоби.
Аспіранти й пошукувачі повинні подати рекомендацію кафедри на
публікацію своїх матеріалів тез або рецензію наукового керівника.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику
конференції до її початку. Обсяг тез виступів – 2 сторінки.

тез

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
 Обсяг тез наукової доповіді – 2-і повних сторінки формату А4 (297х210 мм),
орієнтація – книжкова. Береги: верхній, нижній, лівий, правий – 20 мм. Шрифт:
гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; стиль – Normal
(звичайний).
 УДК (лівий куток сторінки).
 Прізвище, ім’я автора (повністю, жирним шрифтом), його статус (д.е.н., к.е.н.,
аспірант, студент), установа, підрозділ, навчальний заклад друкуються у правому
кутку сторінки.
 Назва тез друкується жирними літерами.
 Абзац – 1 см. Сторінки тез без нумерації; не використовувати переносів.
 Список використаної літератури (Times New Roman, 12 курсив) розміщується після
тексту тез (бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно зі
встановленими вимогами (див. „Бюлетень ВАК України”); посилання на літературу
слід давати в квадратних дужках. Не використовувати гіперпосилання.
 У тексті тез не розміщувати таблиць та графіків.

 Взірець оформлення тез:
Тези, заявку на участь у конференції та скановані: платіжне доручення,
рекомендація кафедри або рецензія від фахівця з науковим ступенем (для
аспірантів, студентів) в електронному варіанті просимо надсилати
до 25 березня 2011року на E-mail: econom.faculty@gmail.com
(Tема листа – тези на конференцію. Назва файлу: Прізвище першого автора_номер
секції.doc).

тел. 0954143139 (Матросова Алла Володимирівна).

При отриманні матеріалів і документу про оплату до встановленого терміну (до
25 березня 2011 р.), учасникам конференції будуть надіслані запрошення для
участі у конференції
Організаційні внески учасників використовуються для часткового покриття
витрат пов’язаних із підготовкою і проведенням конференції, протокольних
заходів згідно з розкладом роботи конференції, виданням програми конференції
та пакету роздаткових інформаційних матеріалів і становлять:
– 300 грн – за участь у роботі конференції, публікацію тез доповідей,
отримання пакету інформаційних матеріалів;
– 120 грн – у випадку дистанційної участі у роботі конференції (публікація
та розсилання тез);
Крім того проживання (орієнтовна вартість –200 грн) і харчування (орієнтовна
вартість – 150 грн) за рахунок учасників.
Тези докторів економічних наук публікуються безкоштовно
Реквізити для внесення організаційних внесків:
Оплату
проводити
лише
у
відділеннях
Приватбанку на карту Приватбанку,
Отримувач Кулинич Мирослава Богданівна
Карта № 6762462035971842
Призначення платежу: Організаційний внесок за
участь в конференції від ________________
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XVІ Міжнародна
науково-практична конференція
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ПРИМІТКИ:
 у випадку відсутності учасника на конференції з причин, незалежних від
оргкомітету, перераховані кошти не повертаються;
 квитки на зворотний проїзд прохання придбати заздалегідь.

24-25 травня 2011 року

Міністерство

Луцьк – 2011

