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Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів

«Проблемиуправління

соціально-економічним розвитком України»

Мета конференції - обговорення науково-прикладних проблем функціонування, перспектив
розвитку і проблем управління економікою України.
На конференції передбачається робота таких секцій:
Секція 1. Проблеми розвитку фінансового сектору України та управління його суб'єктами.
Секція 2. Проблеми розвитку підприємництва в Україні в умовах європейської інтеграції.
Секція 3. Актуальні проблеми розвитку системи обліку, аналізу, контролю та аудиту в
галузях економіки України.
Секція 4. Моделювання та інформаційні технологи в управлінні соціально-економічними
системами.
Матеріали конференції будуть опубліковані д о початку її роботи у електронному збірнику тез
доповідей учасників конференції
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З повагою та впевненістю у плідній співпраці ОРГАНІЗЛЦІЙНИЙ

КОМІТЕТ

Для участі у конференції необхідно до 31 березня 2012 року
I. Надіслати
ПОШТОЮ:
1) заявку на участь ( ф о р м а додається); 2) паперовий варіант тексту
тез доповіді, підписаний автором, науковим керівником (для студентів та учасників без наукового
ступеню). У В А Г А ! ! ! ПІДПИСИ мають бути засвідчені п е ч а т к о ю університету (за виключенням учасників від ХНЕУ);
3 ) електронний варіант тез та заявки на адресу електронної пошти секретаря відповідної секції; 4 ) копію
документа, щ о підтверджує сплату організаційного внеску.
Матеріали
надсипати
за адресою
організаційного
комітету
з вказівкою
секції та
кафедри
секретаря
секиії!!!
II. Сплатити
організаційний
внесок
розмірі 50 грн. для молодих
вчених і 35 грн. для
студентів.
Оргвнесок сплачується
за кожного співавтора
на карту Приватбанку
4 4 0 5 8 8 5 8 1623
5896.
УВАГАШ
Для представників
ХНЕУ внесок можна здійснити
готівкою.
Організаційний внесок покриває витрати на видання одного екземпляру збірника з матеріалами
конференції, одного екземпляру програми конференції.
Витрати на проїзд, проживання та харчування покриваються за рахунок учасників.
Всі матеріали, у тому числі електронна копія квитанції про сплату організаційного внеску, обов'язково
мають бути також вислані на електронні адреси секретарів секцій конференції
Матеріали, надіслані виключно електронною поштою, до розгляду не приймаються.
Іноземні та іногородні учасники конференції матимуть можливість проживання в готелі.
Запрошення до участі в роботі конференції надсилається за Вашою вимогою після отримання заявки.
Матеріали конференції планується випустити до початку роботи
конференції.
Розсипка
матеріалів
конференції
дистанційним
учасникам
здійснюється
організаційним
комітетом
із залученням
кур 'єрської пошти за рахунок
учасників!!!
Вимоги до оформлення".
Обсяг тексту не повинен перевищувати 5 сторінок (з урахуванням анотації та списку
літератури). Текст друкується з одного боку аркуша паперу форматом А4. Електронна версія тексту у назві файлу
повинна містити прізвище та ініціали авторів. Шрифт - АгіаІ, кг 14, міжрядковий інтервал - множник 1,3; поля; ліве - 2
см, верхнє - 2 см, праве - 2 см, нижнє - 1,5 см. Ліворуч під назвою статті має бути вказано індекс УДК, справа у тому ж
рядку прізвище автора та його ініціали, далі анотація українською, російською та англійською мовами, ключові слова
мовою статті. Номер сторінки проставляється внизу по центру кожного аркуша оригіналу. Усі рисунки й таблиці мають
бути названі. Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Літературні джерела, що цитуються або
використовуються у статті, слід нумерувати в порядку згадування про них у тексті. Більш детально з вимогами до
оформлення можна ознайомитись на сайті ХНЕУ ЬИр;//\¥№».Іі(1еи.ес1и.иа/иа/5сіепсе/е(ііиопз/с1еусопІго1/774.Ь(тІ.
Оргкомітет залишає за собою право рецензування й відбору статей. Статті, що містять плагіат, за змістом та
оформленням не відповідають тематиці конференції і зазначеним вимогам, прийматися не будуть.
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Е-таіІ
1. Проблеми розвитку фінансового сектору України та
Номер та назва секції
управління його суб'єктами.
Проблеми управління ліквідністю банку
Назва доповіді
Науковий керівник (для студентів та аспірантів)
канд. екон. наук, доцент Іванов Петро Петрович
Чи потрібна довідка про участь у конференції?
Так
Чи потрібне бронювання місця в готелі?
Ні
Чи потрібне використання мультимедійного проектора?
Так
виступити з доповіддю (до 10 хв.);
виступити з інформацією (до 5 хв );
Планую (залишити потрібне):
взяти участь як слухач
дистанційна участь
Дата
на кожного співавтора заповнюється окрема анкета.
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