ЗАЯВКА
на участь у роботі Всеукраїнської студентської наукової
конференції "Відновлення економічного зростання в Україні:
погляд молоді"
Прізвище, ім'я, по батькові
доповідача
Прізвище, ім'я, по батькові,
керівника
Місце навчання:

посада,

вчене

звання

наукового

Назва доповіді:
Секція
Необхідність використання мультимедійної
апаратури
Планую (потрібне зазначити):
• виступити з доповіддю на пленарному засіданні (до 15 хв)
• виступити з доповіддю на секційному засіданні (до 10 хв)
• стендова доповідь
• участь в обговоренні (до 5 хв)
Відомості про приїзд:
Дата приїзду
Дата від'їзду
Бронювати місце в гуртожитку / Не бронювати місце в гуртожитку
Координати для контактів:
Індекс
Адреса
Тел.:
Ел. адреса
Дата

Підпис

СРРМ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА
СПОРТУ УКРАЇНИ
Київський національний торговельно-економічний
університет
Факультет економіки, менеджменту і права

ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА
КОНФЕРЕНЦІЯ

ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В
УКРАЇНІ: ПОГЛЯД МОЛОДІ"
15-16 БЕРЕЗНЯ 2012 р., м. Київ

Київ 2012

ПОРЯДОК РОБОТИ

КОНФЕРЕНЦІЇ

Відкриття студентської наукової
конференції
Пленарне засідання
(А - 227)
Засідання секцій (відповідно до
програми та графіка роботи
секцій)
Заключне пленарне засідання
(А - 227)

15 березня
2012 р.

10.30

15 березня
2012 р.

13.00

16 березня
2012 р.

13.00

РЕГЛАМЕНТ
Доповідь на пленарному засіданні
Доповідь на секційному засіданні
Виступ в обговоренні доповіді

- 15 хв.
- 10 хв.
- 5 хв.

Робоча мова конференції: українська, російська.

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ ПОТРІБНО
надіслати до 27 лютого 2012 р. на адресу Оргкомітету
(ґешр_сопґ@шаі1.ги) заявку на участь (форма додається).
Більш детальну інформацію про конференцію можна отримати за
тел. 044 531-47-81 (Даниленко Ніна Адольфівна, Головня Юлія
Ігорівна).
Проїзд, проживання та харчування здійснюються за рахунок учасників
конференції.
З повагою, Організаційний комітет

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас до участі в роботі Всеукраїнської студентської
наукової конференції "Відновлення економічного зростання в Україні:
погляд молоді" в Київському національному торговельно-економічному
університеті.
Мета конференції - обговорення та узагальнення результатів
наукових досліджень студентів з питань сучасних тенденцій і
перспектив економічного та правового розвитку держави.
На конференції передбачається проведення дискусій за напрямами:
1. Тенденції соціально-економічного розвитку України: макро- та
мікроекономічні аспекти.
2. Вплив конкуренції на відновлення економічного зростання.
3. Стале економічне зростання на засадах інноваційного розвитку.
4. Економічне управління підприємством.
5. Фінансовий менеджмент на підприємстві.
6. Сучасні тенденції управління персоналом на підприємствах.
7. Стратегічне управління підприємствами:
проблеми та
перспективи.
8. Пріоритетні напрями розвитку менеджменту ЗЕД.
9. Актуальні проблеми міжнародної економіки та шляхи їх
вирішення.
10. Проблеми
інноваційного
маркетингу
в
діяльності
підприємств України.
11. Сучасна українська реклама та проблеми формування
вітчизняних брендів.
12. Забезпечення реалізації прав та законних інтересів суб'єктів
права в сучасних умовах розвитку суспільства.
13. Проблеми
гуманізації
юридичної
відповідальності
за
правопорушення у сфері господарської діяльності.
14. Актуальні проблеми правового регулювання господарської
діяльності.

