Запрошуємо Вас взяти участь у
міжнародній науково-практичній конференції
«ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ: НОВА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ В XXI СТ.»
18-25 квітня 2014 р. Сімферополь-Ялта
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Тематичні напрямки
Розвиток економічної теорії в XXI ст. Нові концепції розвитку.
Розвиток методології дослідження економіки знань.
Функції держави в контексті становлення економіки знань.
Трансформація парадигми підприємницької діяльності.
Освіта та наука як ключові інститути економіки знань.
Інновації в економіці знань. Формування інноваційної культури суспільства.
Соціальний вимір економіки знань. Соціальні інновації.
Регіональний вимір становлення економіки знань.
Цифрова економіка.

Організатори: Центр розвитку освіти, науки та інновацій, Кримський інститут бізнесу,
Самарський інститут бізнесу та управління, за участю кафедри сюяіоміки Інституту соціальногуманитарних технологій Томського політехнічного університету. Запрошуємо зацікавлені
сторони приєднатися до складу програмного та організаційного комітету.
До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, викладачі представники
органів державної та місцевої влади, громадських організацій, бізнесу та всі зацікавлені особи.
Для участі у конференції просимо Вас до 1 квітня 2014 р. (для заочної участі - до 12 квітня)
надіслати на адресу оргкомітету злектронною поштою сгітеаЬи$іпе$8@таі1.ги заявку щодо
участі у конференції та тези.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: Обсяг тез доповідей 1-6 сторінок (включно) формату А-4;
тип шрифту Тішек 1\'е\¥ Яотап, розмір шрифту 12, стиль - звичайний (Иоплаї), міжрядковий
інтервал 1,5; поля з усіх сторін - 2 см, відступ на абзац 1. Вирівнювання по ширині. Мови українська, російська, англійська, німецька.
Зразок оформлення тез:
Петренко Сергій Петрович,
Центр розвитку освіти, науки та інновацій,
м. Сімферополь, Україна
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ
Формування позитивного іміджу України е важливим напрямом реалізації її національних інтересів
на міжнародній арені. В умовах динамічних.....................................................................
Якщо в тексті е посилання на літературу (в квадратних дужках), потрібно дати її перелік наприкінці тексту. Рисунки
повинні бути згруповані, альбомна орієнтація не дозволяється. Назва файлу з тезами - прізвище першого автора
латинськими буквами, наприклад Реігепко. Назва файлу з заявкою - РеІгепко_гауаука. Тези та заявку не архівувати.
На окремому аркуші просимо надати анотацію до 10 речень на англійській мові за зразком:
Реігепко 5.У. РАСТОК8 ОК СКЕАТШС А Р05ІТІУЕ ІМАОЕ ОР ІЖКАІИЕ.
СгеаІіп§ а розіїіуе іта§е оГ ІЛсгаіпе із ап ітропапі сіігесііоп іп іНе ітріетепіаііоп оґ ііз паїіопаї іпіегезіз іп Ше
іпіетаїіопаї агепа. Іп Іегтз оГ сіупатіс.....................................................
Кеу шогйз: 3-10 слів на англійській мові.

Учасникам конференції, які мають надруковані монографії, підручники тощо,
пропонується включити анотації на них до спеціального розділу у збірнику тез конференції.
В заявці учасника просимо вказати таку інформацію:
Для очних учасників також:
Назва конференції__
Адреса для розсилки збірника:
Тематичний напрям_
Дата приїзду та від їзду _
1 варіант:
ПІБ учасника _
Потреба у житлі_______
Нова
пошта, місто, номер складу
Науковий ступінь, вчене звання (якщо є) Презентація книг(и)____
ПІБ отримувача та номер мобільного
Посада, установа______________
Участь у виставці______
Назва тез _________________
Потрібне обладнання___
Адреса для листування _____
Потрібне особисте
2 варіант:
Моб.телефон
запрошення_
Заказний лист поштою України
Е-шаіІ, з якого надіслано тези _
Супроводжуючі особи _
ПІБ отримувача
Планую вказати Форму участі
вул.________ , буд.___ , кв.___
індекс
Україна

Організаційний внесок за участь у конференції становить:
Очна участь - 200 грн. (включає вечерю 18.04, екскурсію м. Сімферополь, послуги екскурсовода
протягом тижня)
Проживання 70 грн. за добу зі сніданком (м. Сімферополь).
Заочна участь з розсилкою збірника, сертифіката та програми - 150 грн.
Додатковий збірник - 50 грн.
Оргвнесок для студентів та вчителів СОШ (очна та заочна участь) - 100 грн.
Оргвнесок для бажаючих отримати лише електронну версію збірника- 75 грн.
Супроводжуючі особи, слухачі оргвнесок не сплачують.
Супроводжуючі особи сплачують за участь в вечері 18.04 - 50 грн.
Оргвнесок для заочної участі іноземних учасників - відсутній (розсипка електронної версії
збірника)
Проживання, харчування, транспорт та вхідні квитки оплачуються окремо.
Збірник видається на конференції. Розсипка заочним учасникам електронної версії в перший
день конференції, розсипка друкованої версії - до 15 травня 2014 р.
Будемо вдячні, якщо разом з тезами Ви надішлете презентацію (відео або Родаег Роіпі) Вашої
роботи, яку ми розмістимо на сайті. На конференції пропонуємо презентувати Ваші видання та
дослідницькі проекти.
Під час конференції працюватиме виставка книг за тематикою конференції. За попереднім
погодженням можна надати Ваші видання для реалізації.
Проживання в Сімферополі дозволить Вам дістатися до будь-якої місцевості Криму та основних
пам'яток якнайшвидше та найдешевше, в т.ч. й рейсовим транспортом, або організованою
групою учасників конференції.
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ ТА ЧЕКАЄМО ВАС НА КОНФЕРЕНЦІЇ!
Реквізити для оплати оргвнеску: ФОП Трофимова Вікторія Валеріївна р/рах №
26008000174854 ПАТ «Чорноморський банк розвитку та реконструкції»,
м.
Сімферополь, МФО 384577, код ЄДРПОУ 2882119962 Призначення платежу: за участь в
конференції Прізвище
Детальну програму та іншу інформацію можна отримати за телефонами 38 (0652)
709078, моб. 38-050-4963353 або е-таіі: сгітеаЬішпе$$@таіІ.ги, веб-сайт
уулууу.есіисгітеа.сот

