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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь
у VІ Міжнародній науково-практичній конференції

“Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми, перспективи”
Робота конференції передбачає проведення пленарного та секційного засідань, дискусій, круглих столів,
презентацію наукових та навчально-методичних розробок учасників конференції.
До участі у роботі конференції запрошуються провідні науковці України та інших держав, керівники та фахівці
підприємств, органів державної влади, недержавних установ, докторанти, викладачі, аспіранти, всі професійно
зацікавлені особи.
На конференції Вам буде надано можливість отримати нову інформацію про соціально-економічний розвиток
України та інших європейських держав, обговорити актуальні проблеми, взяти участь у виробленні рекомендацій у
контексті інтеграційних процесів ЄС, апробувати результати наукових досліджень, здійснити обмін досвідом,
налагодити нові наукові та ділові контакти.
На конференції планується розглянути й обговорити проблеми
за такими напрямками:

1.
Конкурентоспроможність України в контексті глобалізації світової економіки.
2.
Управління конкурентоспроможністю підприємств як складова регіональної політики в умовах
глобалізації.
3.
Фінансово-економічні відносини підприємств в умовах кризи.
4.
Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та бізнесі
5.
Національна стратегія інноваційного розвитку та конкурентоспроможність підприємств і галузей в
Україні.
6.
Маркетингові та логістичні рішення в системі менеджменту
7.
Туристична індустрія як важливий фактор забезпечення конкурентоспроможності регіональної
економіки.
8.
Модернізація
системи
економічної
освіти
як
важливий
чинник
забезпечення
конкурентоспроможності.
9.
Організаційно - економічний механізм формування економічної безпеки підприємств у
контексті європейської інтеграції
10.
Проблеми особистісно-професійного становлення конкурентоспроможного фахівця.
ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:

1.
2.

Не пізніше 16 квітня 2012р надіслати заявку на участь у конференції.
Не пізніше 16 квітня 2012 р. надіслати тези (не більше 5-ти сторінок і копію квитанції про оплату
на e-mail: konf_konkur@mail.ru)
3. Не пізніше 16 квітня 2012 р.
a. наукову статтю (8-10 стор) в друкованому і електронному варіантах на оптичному носії
CD-R у форматі doc або rtf та на e-mail konf_konkur@mail.ru)
b. рецензію доктора наук на статтю (для осіб без наукових ступенів),
c. копію квитанції про оплату на адресу оргкомітету та на e-mail: konf_konkur@mail.ru
4. Вартість публікації:
a. -тез 120 грн (включаючи пересилку)
b. -однієї сторінки статті – 25 грн. в т.ч. ПДВ
c. одноосібні статті докторів наук публікуються безкоштовно.
У вартість оплати включено 1 збірник наукових праць
5. Організаційний внесок учасника конференції – 50 грн. в т.ч. ПДВ – для покриття витрат,
пов’язаних з підготовкою і проведенням конференції, згідно з розкладом роботи конференції,
виданням програми конференції та пакету роздаткових інформаційних матеріалів.
Грошовий переказ надсилати:
Фещенко Дарині, до запитання, Житомир - 19, 10019
Призначення платежу:
за публікацію статті, прізвище автора;
організаційний внесок, прізвище учасника.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, польська
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Шиманська Вікторія Василівна, тел.: 0412 48 24 50
АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
10019, м.Житомир, вул. Комерційна, 2, Житомирська філія Київського інституту бізнесу та
технологій
тел. (0412) 48 24 51, e-mail: konf_konkur@mail.ru

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ І ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТЕЗ
Тези подаються набрані у текстовому редакторі не нижче MS Word 6.0/7.0 та надруковані на білих листах
формату А4 (210x297 мм). Шрифт Times New Roman 14 пт, одинарний інтервал, всі поля – 2 см. Нумерацію
сторінок не виконувати. Обсяг тез не більше 5 повних сторінок.
Шапка тез:
індекс УДК,
назва - жирними прописними літерами, вирівнювання по центру, розміщується через один інтервал після
назви організації,
прізвища та ініціали авторів, назва організації – набираються з нового рядка, жирним і вирівнюються по
центру.
Основний текст розміщується через один інтервал нижче шапки, набирається з абзацного відступу 1 см
шрифтом Times New Roman розміром 14 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.
Формули: застосовувати редактор формул MS Equation 3.0 (розміри шрифтів: звичайний 14 пт, крупний індекс
7 пт, дрібний індекс 5 пт, крупний символ 18 пт, дрібний символ 12 пт). Формула вирівнюється по центру і не
повинна займати більше 5/6 ширини рядка.
Ілюстрації розташовувати по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по центру з абзацного відступу 1
см.
Наукові статті будуть опубліковані у електронному фаховому виданні Житомирського державного
університету імені Івана Франка «ЕКОНОМІКА. УКПРАВЛІННЯ. ІННОВАЦІЇ» (статті опубліковуються на сайті
Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського)
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У ФАХОВОМУ ВИДАННІ:
1. На початку статті обов’язково вказати:
 у лівому верхньому кутку сторінки індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК), у правому
верхньому кутку – дані про автора (ініціали та прізвище автора, науковий ступінь (якщо є), назва
організації, місто);
 назва статті (по центру, ―Times New Roman‖, 14 кегель, напівжирний);
 анотації українською, російською та англійською мовами (не більше 55 слів), в яких чітко формулюється
головна ідея статті і обґрунтовується її актуальність(―Times New Roman‖, 12 кегель);
 ключові слова (до 10).
2. Стаття має бути ретельно вичитана автором і включати всі структурні елементи відповідно до п.3
Постанови ВАК України від 15.01.2003 № 7 05/1:
 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними
завданнями;
 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які
спирається автор,
 виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 формулювання цілей статті (постановка завдання);
 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 список використаних джерел (оформлюється за новими вимогами, які опубліковані у Бюлетні ВАК
України, №3, 2008).
3. Обсяг статті має становити 6-10 сторінок формату А4, набраних шрифтом ―Times New Roman‖, 14 кеглем
(розміром шрифта), через 1,5 інтервал, всі поля — 2,5 см, відступ на абзац 1,25 – не користуватись кнопкою
табуляції.
4. Файл статті слід готувати за допомогою текстового редактора Word. У файлі не використовувати стилі
тексту, сторінки не нумерувати. Слова друкувати без переносів.
5. Всі нетекстові об’єкти створювати вбудованими засобами Word, формули за допомогою редактора
Equation, діаграми, графіки Excel тощо.
6. Виклад статті має бути чітким, стислим, кількість таблиць, формул та ілюстрацій (схеми, рисунки, графіки,
діаграми) — мінімальною і застосовувати їх потрібно лише у випадку, коли це значно поліпшує зміст статті, дає
змогу зрозуміти його повніше і глибше порівняно з текстовою формою викладу.
7. Таблиці повинні бути компактними, логічно побудованими, мати порядковий номер та короткий виразний
заголовок, що точно охоплює тему і зміст таблиці.
8. Усі дані в таблиці слід набирати шрифтом ―Times New Roman‖, 11 кеглем. Таблиці не повинні виходити за
межі полів сторінки.
9. Цитати, таблиці, ілюстрації, всі цифрові дані подаються з обов’язковими посиланнями на джерела.
Посилання наводяться у тексті в квадратних дужках (напр. [2, с.17] – джерело 2 за списком використаних
джерел, стор. 17). Зноски в кінці сторінок і документу не вставляти;
10. Статтю автор має подати надрукованою в одному примірнику та в електронному варіанті, який назвати
прізвищем автора.
11. До статті додається рецензія наукового керівника або доктора наук та відомості про автора.

Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори та наукові керівники.
У разі значних розходжень поданих статтей із вимогами, оргкомітет залишає за собою право
редакції авторського тексту або відхилення публікації.
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