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УДОСКОНАЛЕННЯ РИНКОВИХ МЕХАНІЗМІВ
РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Забезпечення економічного зростання потребує
удосконалення ринкових механізмів регулювання...
Список використаних джерел
1. Классики менеджменте / под ред. М. Уорнера ;
пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптурского. - СПБ : Питер,
2001. - 1168 с. - (серия „Бизнес-класс").

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ
„АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ"
26-27 квітня 2012 року

Прізвище, ім'я та по
батькові
Наукова ступінь
Вчене звання
Місце роботи (навчання)
Посада
Назва доповіді
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Тематичний напрям
конференції
Форма участі у
конференції
Потреба у бронюванні
готелю
Контактний телефон
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Всі пункти заявки обов'язкові для заповнення
УВАГА!!!
Надіслані вами матеріали вважаються
прийнятими за умови отримання від
оргкомітету конференції підтвердження
наваше-таіі

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
України
Державне агентство резерву України
Чортківська районна державна адміністрація
Контрольно-ревізійне управління у Чортківському
районі
Тернопільський національний економічний
університет
Чортківський інститут підприємництва і бізнесу
(Україна)
Уральський федеральний університет імені
першого президента Росії Б.М. Єльцина (Росія)
Білоруський державний економічний університет
(Білорусь)
Державна вища техніко-економічна школа ім.
О. Броніслава Маркевича в Ярославлі (Польща)
Єреванська філія Тернопільського національного
економічного університету (Вірменія)

ЗАПРОШЕННЯ
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

„АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ"
26-27 квітня 2012 року
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НА КОНФЕРЕНЦІЮ
ЗАПРОШУЮТЬСЯ
викладачі, науковці, докторанти, аспіранти,
слухачі магістратури, представники органів
державного і місцевого самоврядування,
громадських організацій, підприємств,
фінансових та інших установ
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ
КОНФЕРЕНЦІЇ:
- Теоретико-методичні аспекти розвитку
економіки: вітчизняна та міжнародна
практика.
- Актуальні питання теорії та практики
обліку і звітності в умовах глобалізації.
- Обліково-аналітичні проблеми інформаційного забезпечення діяльності підприємств.
- Напрями удосконалення методики та
організації обліку в бюджетних установах.
- Сучасні тенденції та напрями оптимізації
аналізу, аудиту і контролінгу.
- Фінансово-кредитна система: проблеми та
перспективи розвитку.
- Податкова та Митна системи: міжнародний
та національний досвід.
Робочі мови конференції: українська,
російська, англійська, польська

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
26 квітня 2012 року
9.00-10.00 - Реєстрація учасників
(1-й поверх, фойє).
10.00-12.00 - Відкриття конференції,
пленарне засідання
(актова зала інституту).
12.00-13.00 - Кава-брейк.
13.00-16.00 - Секційні засідання.
17.00 Вечір відпочинку
„У колі друзів".
27 квітня 2012 року
10.00-12.00 - Підведення підсумків
конференції
та
прийняття
рекомендацій (актова зала
інституту)
12.00 - Екскурсійна програма.
УМОВИ УЧАСТІ
Доповіді, заявки на участь і платіжні
документи необхідно подати за адресою
оргкомітету до 25 березня 2012 року.
Матеріали, що поступили після вказаного
терміну, та ті, що не відповідають вимогам,
розглядатись не будуть.
ОПЛАТА ОРГВНЕСКУ
1. Оргвнесок конференції становить:
- для очної участі - 200 грн.;
- для заочної участі - 100 грн.
2. Реквізити для оплати оргвнеску:
Одержувач ПП Атаманчук Вікторія
Василівна
Р/р 2600915017003 в Тернопільській філії
ПАТ КБ „Хрещатик", МФО 338653, код
ЄДРПОУ 2512813942
Призначення платежу: „за послуги друку
тез в збірнику від Прізвище ініціали"

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
1. Учасник має право представити тільки
одну наукову працю, яка раніше не
друкувалася.
2. Обсяг матеріалів - до 4-х сторінок, які не
нумеруються.
3. Формат - А4, гарнітура - М8 \¥огс1.
Шрифт - Тітез №\¥ Котап, кегль (розмір) -14,
міжрядковий інтервал - 1,5, абзац - 1см.
Розмір усіх полів 20 мм.
4. У верхньому правому куті - прізвище та
ім'я автора (напівжирним), науковий ступінь,
вчене звання, посада, назва установи, місто,
країна. Через один інтервал - назва тез
(великими напівжирними літерами по
центру). Далі - текст доповіді (тез).
5. В кінці тексту наводиться список
використаних джерел (напівжирним і по
центру), оформлений згідно встановлених
вимог ВАК. Посилання на літературне
джерело подається у квадратних дужках
відповідно до порядку згадування у тексті.
6. Формули мають бути набрані в редакторі
формул, рисунки - згруповані, як єдиний
об'єкт.
7. Оргкомітет залишає за собою право
відбору
та
редагування
надісланих
матеріалів.
Для участі в конференції необхідно подати в
електронному та паперовому варіантах:
- заявку,
- тези доповідей,
- копію платіжного документа.
(ім'я файлу повинно відповідати прізвищу автора)
Друкований варіант тез разом із копією
квитанції надсилати за адресою
оргкомітету

