Зразок оформлення тез доповіді
РИЗИК В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Петренко О.М., ДВНЗ «НГУ», м. Дніпропетровськ
Ткаченко Л.В., ДВНЗ «НГУ», м. Дніпропетровськ
Інноваційна діяльність підприємства супроводжується підвищеним ризиком, наявність якого
обумовлює відхилення фактичних показників інноваційної діяльності від запланованих, ускладнює пошук фінансових ресурсів.
Умови участі у конференції
Організаційний внесок за дистанційну участь
у роботі конференції становить 150 грн. Дана
сума включає організаційні витрати, витрати на
видання збірки матеріалів конференції та поштову розсилку збірки матеріалів за вказаною
автором адресою.
Організаційний внесок за безпосередню
участь у роботі конференції складає 200 грн.
Дана сума покриває як витрати, вказані вище так
і участь автора у розширеній програмі конференції, яка буде надіслана за вказаним
e-mail учасника.
Витрати на проїзд і проживання здійснюються за рахунок учасників конференції.
За бажанням, буде здійснено бронювання
місць у готелях м. Дніпропетровська.
Організаційний внесок слід перерахувати за
наступними реквізитами:
р/р 31259276221819
Банк ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області
МФО 805012, ОКПО 02070743 з призначенням
платежу «Збір за участь у конференції «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки України».

Заявка на участь у науково-практичній конференції
Проблеми і перспективи інноваційного
розвитку економіки України
(м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ»,
31 травня - 2 червня 2012 р.)
Прізвище / Surname
Ім’я / First Name
По батькові
Науковий ступінь/ Scientific
Degree
Назва організації / Institution
Адреса / Address
Телефон / Telephone
Факс / Fax
E-mail
Назва доповіді / Title of paper
Номер секції / Section number
Чи планується Ваш приїзд
для участі у конференції
(так/ні)? / Are you going to visit
the conference (Yes/No) ?
Необхідне обладнання для
доповіді / Required equipment
Необхідність у бронюванні
місць у готелі (так/ні) / Do you
need a reservation in the hotel
(Yes/No) ?
Дата заповнення заявки, підпис учасника / Date and
signature

Державний вищий навчальний заклад
«Національний гірничий університет»
(м. Дніпропетровськ)
Вища банківська школа
(м. Вроцлав, Польща)
Інститут економіки промисловості
НАН України (м. Донецьк)
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ОСЕРЕДОК ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«СПІЛКА ЕКОНОМІСТІВ УКРАЇНИ»
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТОРГОВОПРОМИСЛОВА ПАЛАТА

Контакти:
Україна, м. Дніпропетровськ, 49027,
Державний вищий навчальний заклад
«Національний гірничий університет»,
просп. К. Маркса, 19, корп. 4, поверх 5, кімн. 98,
кафедра менеджменту виробничої сфери

Міжнародна науково-практична конференція

Голова робочого Оргкомітету:
Лозинський Ілля Євгенович – доцент кафедри менеджменту виробничої сфери, к.е.н.; тел.: 0676367656
Відповідальний секретар конференції:
Папіж Юлія Сергіївна – асистент кафедри менеджменту виробничої сфери; тел.: 0502807726

31 травня – 2 червня 2012 року
м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ», Україна

Е-mail: nmu_mvs@ukr.net

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Мета конференції – консолідація наукового потенціалу і створення міжнародних науково-творчих
колективів для інноваційного розвитку економіки
України, визначення перспективних напрямків розвитку економічної науки.

До участі у роботі конференції запрошуються науковці, докторанти, аспіранти та здобувачі,
викладачі ВНЗ, фахівці з економіки та фінансів,
підприємці, представники органів державної
влади та місцевого самоврядування.

Вимоги до оформлення тез доповідей

Тематичні напрямки
роботи конференції:
Секція 1. Економічна теорія і господарська
практика: сучасні проблеми взаємодії
Секція 2. Економічні проблеми інноваційного
розвитку підприємства і галузі
Секція 3. Економіка природокористування і
охорони навколишнього середовища
Секція 4. Проблеми і перспективи створення
ефективно функціонуючого фінансового механізму інноваційного розвитку
Секція 5. Удосконалення обліку і аудиту
Секція 6. Розвиток інноваційного менеджменту
Секція 7. Маркетингове формування конкурентоспроможного потенціалу
Секція 8. Моделювання і управління інноваційним розвитком економіки
Секція 9. Роль бізнес-освіти в інноваційному
розвитку економіки регіону
Секція 10. Інноваційні підходи до викладання
іноземних мов для професійного спілкування
Секція 11. Логістичне управління інноваційним розвитком підприємств
Робочі мови: українська, російська, англійська,
польська
Заїзд учасників конференції – 31 травня 2012 р.
Відкриття конференції – 1 червня 2012 р.
Завершення роботи – 2 червня 2012 р.

СПІВГОЛОВИ ОРГКОМІТЕТУ:
Півняк Геннадій Григорович – ректор ДВНЗ
«Національний гірничий університет», академік
НАН України;
Амоша Олександр Іванович – директор Інституту економіки НАН України, академік НАН
України;
Стефан Форліч – ректор Вищої банківської
школи (м. Вроцлав, Польща);
Жмуренко В.Г. – президент Дніпропетровської
торгово-промислової палати.
ЗАСТУПНИКИ:
Шаров Олександр Іванович – директор Інституту економіки ДВНЗ«НГУ», професор;
Швець Василь Якович – голова Дніпропетровського обласного осередку Громадської організації «Спілка економістів України», завідувач
кафедри менеджменту виробничої сфери ДВНЗ
«НГУ», д.е.н., професор.
СЕКРЕТАРІАТ:
Лозинський Ілля Євгенович – доцент кафедри
менеджменту виробничої сфери ДВНЗ «НГУ»;
тел.: 0676367656
Папіж Юлія Сергіївна – асистент кафедри менеджменту виробничої сфери ДВНЗ «НГУ»;
тел.: 0502807726
Корєлова Еллада Харалампіївна – асистент
кафедри менеджменту виробничої сфери ДВНЗ
«НГУ»; тел.: 0503630999
Чистяк Олеся Юріївна - асистент кафедри менеджменту виробничої сфери ДВНЗ «НГУ»;
тел.: 0505292101

Приймаються до друку тези доповідей обсягом 2 повні сторінки, набрані у редакторі MS
Word 2003/2007 у вигляді комп`ютерного файлу
з розширенням *.doc. Шрифт Times New
Roman, розмір 14. Міжрядковий інтервал – 1,5.
Абзацний відступ – 15 мм. Редактор формул –
Equation Editor. Поля – 20 мм. Рисунки мають
бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту.
Формули мають бути зроблені за допомогою редактора формул Equation.
Назва файлу повинна починатися із прізвища
першого автора доповіді. Кількість тез доповідей від одного автора має бути не більше 3-х.
Список використаної літератури виносити не
треба.
Заявку на участь у конференції та тези доповідей необхідно надіслати до оргкомітету до

20.04.2012 р.
Пакет документів, що повинен містити тези доповіді, заявку на участь у конференції та відсканований чек про сплату, надсилається на електронну адресу комітету: nmu_mvs@ukr.net
Зали засідань секцій мають необхідне технічне обладнання: ноутбук, мультимедійний проектор.
Тези, які не відповідають зазначеним вимогам або надіслані до організаційного комітету
після 20.04.2012 р.,
не розглядатимуться!

