Національна економіка: наукові підходи та освітні пріоритети
Термін подання матеріалів - до 22 березня 2013 р.
************************************************************
Шановні науковці!
Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського
національного економічного університету 18 квітня 2013 року проводить
наукову інтернет-конференцію на тему:
Національна економіка: наукові підходи та освітні пріоритети.
Доповіді учасників конференції будуть розміщені на сайті конференції
https://sites.google.com/site/konfchipb/home, доступному користувачам мережі Internet
з будь-якої країни світу, та опубліковані у збірнику конференції посекційно, у
алфавітному порядку відповідно до прізвищ авторів. Приїзд та особиста участь
в конференції не передбачається!
Мова конференції: українська та російська.
Вартість публікації у збірнику тез доповідей складає 25 гривень за кожну
повну (або неповну) сторінку формату А4 та 12 гривень за пересилання
збірника. Оплата за публікацію та розсилку матеріалів здійснюється за
наступними реквізитами: одержувач ПП Атаманчук Вікторія Василівна,
розрахунковий рахунок 26001001101291 в ПАТ КБ «Хрещатик»
Чортківське відділення Тернопільського регіонального відділенні ПАТ КБ
«Хрещатик» МФО 300670, інд. код 2512813942. Призначення платежу: за
послуги друку тез в збірнику від Прізвище ініціали.
Запланована робота за секціями:
Секція 1. Інновації в освіті – основа модернізації національної економіки.
Секція 2. Напрями вдосконалення обліку та контролю в умовах
конкурентного середовища.
Секція 3. Розбудова фінансово-кредитної системи в контексті забезпечення
макроекономічної стабільності держави.
Вимоги до оформлення тез доповідей:
• матеріали готуються у текстовому редакторі MS Word;
• обсяг тексту – 3-5 сторінок;
• поля з усіх сторін 20 мм;
• шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал між рядками 1,5.

1. Тези, відомості про автора (авторів), копія квитанції про оплату
надсилаються одним файлом в електронному вигляді на e-mail:
konf_CHIPB@i.ua
2. Відомості про авторів на окремому аркуші, яким необхідно надіслати
збірники (домашня адреса, код міста, телефон, місце роботи або
навчання, посада, вчене звання, науковий ступінь, e-mail який буде
вказаний на інтернет-сторінці для можливості електронного спілкування
між учасниками конференції).
Роботу потрібно оформити наступним чином
Секція
НАЗВА ДОПОВІДІ
Науковий ступінь, Прізвище ім’я по батькові автора
Місце роботи або навчання
Текст доповіді
Література:
1.
2.
!!! Зверніть увагу !!!
• Відповідальність за викладений матеріал у тезах несуть автори доповідей.
• Кожна не повністю заповнена текстом сторінка оплачується за вартістю
заповненої.
• На одну наукову працю надсилається 1 (один) примірник збірника на адресу
першого автора, який вказаний у відомостях про авторів. Для отримання
додаткових збірників необхідно оплатити їх вартість у розмірі 15 гривень за
кожен додатковий примірник, про що необхідно вказати у квитанції, що
надсилається.
Прохання додаткові примірники замовляти завчасно.
Збірники матеріалів надсилаються на вказану адресу протягом 10 днів після
закінчення конференції.
З повагою
Організаційний комітет конференції.

НАША АДРЕСА:
Вул. Степана Бандери, 46,
Чортківський інститут підприємництва і бізнесу,
м. Чортків, Тернопільської області, Україна 48500
Контактний телефон:
0661920150 (Валентина Миколаївна Олійничук)
0677018855 (Наталія Романівна Домбровська)
e-mail: konf_CHIPB@i.ua

