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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених
"ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ РИНКУ"
5-6 квітня 2012 р.
м. Острог
Тематичні напрямки роботи конференції:
• Модернізація бюджетної, податкової та соціальної політики держави
• Функціонування фінансових посередників у ринкових умовах
• Особливості функціонування підприємств в умовах ринку
• Розвиток маркетингу в умовах ринку
• Облік, аналіз і аудит в ринковій економіці
Математичні моделі та інформаційні технології в економіці
Інтеграційні процеси у світовій економіці
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова:
Кралюк П.М., перший проректор з науково-навчальної роботи Національного університету «Острозі
академія», доктор філософських наук, професор;
Члени оргкомітету конференції:
Галецька Т.І., старший викладач кафедри економічної теорії Національного університету «Острозі
академія», кандидат економічних наук;
Дем'янчук О.І., завідувач кафедри фінансів Національного університету «Острозька академі
кандидат економічних наук, доцент;
Друк В.Ю., завідувач кафедри економіки і організації промислового виробництва У О ПОЛІСЬКІ
державного університету, кандидат економічних наук, доцент;
Козак Л.В., декан економічного факультету Національного університету «Острозька академія», канди;
ономічних наук, доцент;
Левицька С.О.,
завідувач кафедри прикладної економіки та бухгалтерського обліку, докі
економічних наук, професор;
Топішко І.І., завідувач кафедри економічної теорії Національного університету «Острозька академі
кандидат економічних наук, доцент;
Іванчук Н.В., викладач кафедри економічної теорії Національного університету «Острозька академія»
Недзведовська О.Є., викладач кафедри фінансів Національного університету «Острозька академія»;
Осташ А.О., студент, голова студентської ради економічного факультету Національного університі
«Острозька академія»;
Якубець О.В., студентка, керівник наукового товариства студентів економічного факульті
«Економіст» Національного університету «Острозька академія».
Умови участі в конференції:
Заявку на участь, тези і/або статтю в друкованому та електронному варіантах, копію квитанції і
оплату надіслати до 01 березня 2012 року на адресу оргкомітету.
Файли назвати прізвищем автора англійськими літерами (наприклад, Кагроуа.сІос).
Організаційний внесок у розмірі 100 грн. та 20 грн. за кожну сторінку наукової статті сплатити
01 березня 2012 року за такими реквізитами :
Міжнародний благодійний фонд Відродження Острозької академії,
код 26009760, р/р 26005164808 в Рівненській філії «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805

Звертаємо Вашу увагу, що у графі призначення платежу необхідно обов'язково вказати
«безповоротна фінансова допомога на проведення студентської конференції»
Організаційний внесок включає часткові витрати на проведення конференції та видання збірника тез
який буде роздано присутнім учасникам. Збірник наукових статей буде видано після конференції і розіслані
її учасникам. Статті, які відповідають вимогам ВАКу та прозвучали у вигляді доповіді чи виступу н;
конференції будуть мати першочергове право до друку у збірнику.
Конференція буде проходити на базі Національного університету «Острозька академія».
Харчування, проживання у готелях міста Острога (з попереднім бронюванням) та витрати на проїзд — з
рахунок коштів учасників.
Вимоги до оформлення статей та тез:
1. Текст тез повинен містити 2 повні сторінки, включаючи літературу (поля по 2 см, шрифт Тітез Ке\¥ Котап
(розмір шрифту - 14), 1 інтервал між рядками, відступ на абзац 1 - не користуватись кнопкою табуляції, електронні варіанти
тез доповіді подаються на диску, набрані у редакторі Місгозой \¥огсі 98, у форматі БОС, сторінки не нумеруються.).

2. Обсяг статті не повинен перевищувати 5-6 друкованих сторінок (поля по 2 см, шрифт Тішез Кеш Кота]

(розмір шрифту - 14), 1 інтервал між рядками, відступ на абзац 1 - не користуватись кнопкою табуляції, електронні варіанті
статей подаються на диску, набрані у редакторі Місгозой \*/огсІ 98, у форматі БОС, сторінки не нумеруються). До статеі

студентів, аспірантів та здобувачів подати рецензію (наукового керівника).
3. Наукові статі повинні містити обов'язкові складові, а саме:
УДК
П.І.Б автора
П.І.Б. наукового керівника
н а ВНЗ
—
НАЗВА СТАТТІ
Анотація та
Ключові слова: (українською, англійською та російською мовами)
Текст статті:
Постановка проблеми.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Мета і завдання дослідження.
Виклад основного матеріалу.
Висновки.
Література (не менше чотирьох джерел)

4. У разі значного відхилення електронного варіанта від зазначених рекомендацій, оргкомітет залишає Зс
собою право редакції авторського тексту, а також відхилення статей від друку у збірнику.
5. Заявка на участь у конференції повинна містити інформацію (зазначена інформація необхідна для коректного
оформлення ваших статей):

П.І.Б. учасника
П.І.Б. наукового керівника, посада, науковий ступінь

Н^зва ВНЗ
. ^культет, рік навчання
Адреса ВНЗ
Е-таі1, контактний телефон
І
Обраний напрямок
Назва доповіді
Потреба в проживанні (необхідне підкреслити)
ТАК
НІ
Планую (потрібне підкреслити):
Виступити з доповіддю (10 хв.)
Виступити з інформацією (5 хв.)
Взяти участь як слухач.
6. Обов'язково надіслати електронний варіант на скриньку: о1Ьа.уакиЬеі8@оа.ес1и.иа
Адреса оргкомітету:
Кафедра економічної теорії, Національний університет "Острозька академія"
вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл., 35800
За довідками звертатись:
викладач кафедри фінансів Національного університету «Острозька академія» - Недзведовська Ольга Євгеніївна.

тел. (097) 553-83-85
керівник наукового товариства студентів економічного факультету «Економіст» - Якубець Ольга Вікторівна

тел. (098) 779-40-67
Е-шаіІ: о1Ьа.уакиЬеїз@оа.ес1и.иа

Будемо раді співпраці!

