Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у
роботі І міжнародної науково-практичної
конференції студентів, аспірантів та молодих
вчених
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ
В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ»,
яка відбудеться 14 березня 2014 року в Луцькому
національному технічному університеті
Для участі в роботі конференції необхідно до
28 лютого 2014 року надіслати заявку на участь
(зразок додається), тези доповіді та копію
квитанції про сплату організаційного внеску.
Мета конференції – обговорення та узагальнення
результатів наукових досліджень студентів,
аспірантів та молодих вчених з питань сучасних
тенденцій і перспектив розвитку менеджменту в
умовах сьогодення.
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ
НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (СЕКЦІЇ):
Секція 1. Теорія та практика менеджменту
підприємств.
Секція 2. Адміністративний менежмент.
Секція 3. Менеджмент ЗЕД.
Секція 4. Менеджмент персоналу.
Секція 5. Фінансовий менеджмент.
Секція
6.
Маркетингове
управління
підприємствами.
Секція 7. Логістичне управління підприємствами.
Секція 8. Управління виробничими системами.
Секція 9. Менеджмент у готельному бізнесі та
туризмі.
Секція 10. Інноваційно-інвестиційні засади
розвитку підприємств.
Секція 11. Інформаційні системи в менеджменті.
Секція 12. Управлінські аспекти облікового
забезпечення менеджменту.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова організаційного комітету:
Божидарнік В.В. – д.т.н., професор, ректор
ЛНТУ,
Член-кореспондент
Академії
підприємництва та менеджменту, академік
Академії економічної кібернетики.
Члени організаційного комітету:

Божидарнік Т.В. – декан факультету бізнесу
ЛНТУ, д.е.н., професор.
Ева Бояр – д.е.н., професор, декан факультету
менеджменту,
університет
«Люблінська
політехніка», Польща.
Дорогенский А.В. – к.ф.н., доцент, завідувач
кафедри туризму і гостинності, УО «Полеский
державний університет», Білорусь.
Володимир Осадчий – д.іст.н., професор,
директор
центру
української
культури,
«Люблінський католицький університет ім. Я.
Павла ІІ», Польща.
Александр Пастухов – к.філос.н., доцент
кафедри митного та страхового сервісу, ФГБОУ
ВПО
"Санкт-Петербурзький
державний
университет сервісу і економіки", Росія.
Теодорос Антоніо– президент Месойського
економічного коледжу, Кіпр.
Фікрет М. Пашаев – PhD, професор, директор
центру економічної політики та розвитку,
«Хазарський університет», Азербайджан.
Блащук О.А. – директор департаменту
економіного розвитку та торгівлі Волинської
облдержадміністрації.
Морохова В.О. – к.е.н., професор, завідувач
кафедри менеджменту та маркетингу ЛНТУ.
Фесіна Ю.Г. - к.е.н., доцент, заступник декана
ФБ із наукової роботи.
Кощій О.В. – д.е.н., професор кафедри
менеджменту та маркетингу ЛНТУ.
Войтович С.Я. – к.е.н., доцент кафедри
менеджменту та маркетингу ЛНТУ.
Загоруйко В.Л. – к.е.н., доцент кафедри
менеджменту та маркетингу ЛНТУ.
Ковальчук О.В. – к.е.н., доцент кафедри
менеджменту та маркетингу ЛНТУ.
Відповідальний секретар конференції:
Герасимяк Н.В. – к.е.н., доцент кафедри
менеджменту та маркетингу ЛНТУ.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:
Участь у конференції представників установорганізаторів є безкоштовною, а для інших – з
метою
часткового
відшкодування
витрат
пов’язаних
із
організацією
конференції,
підготовкою та виданням матеріалів необхідно
перерахувати організаційний внесок в розмірі 90
грн. (60 грн у випадку дистанційної участі). В

оплату входять: сертифікат учасника, програма
конференції, збірник тез доповідей конференції,
кава-брейк.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
1. Матеріали мають бути підготовлені за
допомогою редактора MS Word. Аркуш формату
А5. Поля – 1,5 см зі всіх боків. Шрифт Times New
Roman, кегель – 10, інтервал –1.
2. Обсяг тез не повинен перевищувати 2-ох
сторінок, включаючи рисунки і таблиці.
3. Робоча мова конференції: українська,
російська, англійська та польська.
4. У правому верхньому куті – прізвище, ім’я,
по батькові автора або співавторів, назва
навчального закладу (без скорочень).
5. Назву тез друкувати великими жирними
літерами симетрично до тексту.
6. В кінці тез подається перелік використаних
джерел, посилання на які в тексті є обовязковими.
7. Назва файлу повинна відповідати прізвищу
автора або першого співавтора (наприклад
Solomon.doc).
8. Рукописи
тез
потрібно
ретельно
відредагувати.
9. Публікуються тільки ті тези, які видаються
вперше.
10. Матеріали,
які
не
відповідатимуть
вищевказаним вимогам публікуватися не будуть.
ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
14 березня
(корпус №2, Вул. Львіська, 75)
930 – реєстрація учасників конференції
1000 – відкриття конференції. Пленарне засідання
(ауд. Л 36)
1300 – обідня перерва
1400 – засідання секцій (відповідно до програми та
графіка їх роботи)
1700 – заключне пленарне засідання
(ауд. Л.
36)
РЕГЛАМЕНТ
Доповідь на пленарному засіданні – 10 хв
Доповідь на секційному засіданні – 5 хв
Виступ при обговоренні доповіді – 3 хв
Виступ під час дискусії з
проблемних питань
– до 5 хв

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Тези доповідей будуть опубліковані у Збірнику
матеріалів наукової конференції, який учасник
отримає під час реєстрації. При заочній участі
організатори
забезпечать пересилку збірника
матеріалів за умови додаткової оплати 25 грн
(Україна) на вказані реквізити. Кращі доповіді
будуть рекомендовані до друку у вигляді статей у
науковому фаховому виданні «Економічні
науки», серія «Економіка та менеджмент», що
входить до наукометричної бази «РИНЦ». З
вимогами до оформлення наукових статей можна
познайомитись на сайті Луцького НТУ.
Реквізити для перерахування оргвнеску:
Одержувач:
Луцький НТУ
Р/р 31254272210025
ГУДКФУ у Волинській обл.
МФО 803014
Код ЄДРПОУ: 05477296
У призначенні платежу обов’язково вказати: «За
участь у конференції «Актуальні проблеми
менеджменту»» та прізвище платника.
Заявку, тези доповіді та копію квитанції
про сплату організаційного внеску просимо
надіслати до 28 лютого 2014 року на
електронну адресу:
ldtumarketing@rambler.ru або поштою: 43024,
м. Луцьк, вул. Софії Ковалевської, 29, Луцький
національний технічний університет, кафедра
менеджменту та маркетингу, з приміткою «на
наукову конференцію «Актуальні проблеми
менеджменту»».
Координатори заходу:
+38-0332-25-82-30
Божидарнік
+38-095-777-32-80
Войтович
+38-050-015-81-00
Герасимяк

Тарас

Вікторович

Сергій

Ярославович

Неля

Вікторівна

Запрошення до участі та програма
конференції будуть надіслані на Вашу
електронну адресу до 1 березня 2014 року.
ЗАЯВКА
на участь у всеукраїнській науковій конференції
студентів, аспірантів
та молодих вчених
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В
УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ »
Прізвище, ім’я, по-батькові _______________
_______________________________________
Назва навчального закладу ________________
Назва секції ____________________________
Назва доповіді __________________________
Форма участі (безпосередня участь в роботі
конференції, заочна)______________________
Необхідність
в
мультимедійному
обладнанні______________________________
№ і дата квитанції про оплату організаційних
внесків
______________________________________
Координати для зв’язку:
Поштова адреса_________________________
Контактний телефон_____________________
Е-mail: ________________________________
Планую (потрібне позначити)
–
виступити з доповіддю на пленарному
засіданні;
–
виступити з доповіддю на секційному
засіданні;
–
взяти участь в обговоренні проблемних
питань
Підпис_______________________________

Міністерство освіти і науки
України
Луцький національний технічний університет
Полесский государственный университет
(Білорусь)
«Люблінський католицький університет
ім. Я. Павла ІІ» (Польща)
Університет «Люблінська політехніка»
(Польща)
Месойський економічний коледж (Кіпр)
Хазарський університет (Азербайджан)
ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербурзький
державний университет сервісу і економіки"
(Росія)
Департамент економічного розвитку та
торгівлі Волинської облдержадміністрації

І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ
ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ
В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ»
Інформаційний лист

14 березня 2014 року
Луцьк

