ШАНОВНІ ДРУЗІ ТА КОЛЕГИ !
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
III Міжнародної науково-практичної
конференції молодих науковців, аспірантів та
студентів “Актуальні проблеми теорії і
практики менеджменту в умовах трансформації
економіки”
До участі запрошуються студенти, магістранти,
аспіранти, молоді вчені та викладачі вищих
навчальних закладів України і зарубіжжя.
Конференція відбудеться 8-9 квітня 2014 р. у м.
Рівне.
Секційні засідання за наступними напрямками:
 Актуальні проблеми сучасного менеджменту
 Особливості менеджменту в галузях
народного господарства України
 Менеджмент освіти.
 Міжнародний менеджмент
 Проблеми стратегічного менеджменту
 Управління персоналом та людськими
ресурсами на різних ієрархічних рівнях.
 Проблеми менеджменту та маркетингу в
умовах глобалізації.
 Інноваційно-інвестиційний менеджмент
 Менеджмент природокористування та
природоохоронної діяльності.
 Сучасні математичні методи, моделі та
інформаційні технології у менеджменті.
 Сучасні проблеми бізнес-освіти
 Фінансове управління розвитком
економічних систем.
 Корпоративна соціальна відповідальність
Регламент доповіді: 5 – 7 хв.
Робочі мови конференції: українська, російська,
англійська.

УМОВИ УЧАСТІ
Матеріали конференції будуть надруковані у
Збірнику тез до початку проведення конференції і
надані всім учасникам, що сплатили організаційний
внесок. Для участі в конференції необхідно до 25
березня 2014 р. подати до оргкомітету заявку, текст
тез доповідей і квитанцію про сплату оргвнеску (за
умови безготівкової оплати). Матеріали, подані після
25 березня, опубліковані не будуть.
Організаційний внесок – 80 грн (сплачується
обов’язково очними та дистанційними учасниками)
призначений для покриття витрат на видання
інформаційних листів, програми конференції,
запрошень, тез доповідей, організаційні витрати.
Вартість 1 додаткового примірника – 25 грн.
За умови дистанційної участі збірники тез будуть
надіслані на вказані учасниками адреси протягом
одного місяця після закінчення конференції.
Проживання та харчування.
Організаційний комітет забезпечує розміщення
іногородніх учасників конференції у гуртожитках
студмістечка НУВГП або бронювання місць в
готелях міста. Проживання та харчування під час
перебування у м. Рівне оплачується за кошти
учасників.
Платіжні реквізити для сплати оргвнеску:
р/р 26006054700560 в Рівненській філії ПАТ КБ
„Приватбанк‖, МФО 333391; код ЗКПО 26353813
Рівненська
міська
молодіжна
громадська
організація ―Маркетинг-центр ―Менеджер‖
Призначення платежу „Реєстраційний внесок за
участь у студентській конференції - П.І.Б. учасника‖.
ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
8 квітня
8.30-10.00 – Реєстрація учасників.
10.00-13.00 – Пленарне засідання.
14.00-18.00 – Секційні засідання.
9 квітня
10.00-12.00 – Підведення підсумків.

Заявка учасника
III Міжнародної науково-практичної
конференції молодих науковців, аспірантів та
студентів “Актуальні проблеми теорії і
практики менеджменту в умовах трансформації
економіки”
Прізвище_______________________________
Ім’я ___________________________________
По батькові_____________________________
Назва навчального закладу________________
______________________________________
Адреса, телефон_________________________
______________________________________
Науковий ступінь_________________________
Вчене звання___________________________
Посада________________________________
Аспірант/магістр/студент ____ курсу
Факультет______________________________
Назва доповіді__________________________
______________________________________
______________________________________
Для виступу потрібні технічні засоби
_______________________________________
Контактний телефон_____________________
Адреса для листування __________________
______________________________________
______________________________________
Електронна адреса______________________
Прошу зарезервувати місце з___по___квітня
у:
гуртожитку
готелі
Планую
друк тез без участі в конференції
доповідь на пленарному засіданні
доповідь на секційному засіданні
Оплата оргвнеску здійснюється
по перерахунку
за готівку при реєстрації

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
1. У збірник приймаються тези українською мовою
обсягом 2-3 повні сторінки (А5); рукописи більших
обсягів до розгляду не приймаються.
2. Рукописи тез подаються на диску та паперовому носії
або електронною поштою.
Текстовий редактор – Word for Windows 6/0 або 7.0
(російська версія).
3. Розмір аркушу: 148х210 (А5); поля: по 1.7 см.
Пропонуються такі розміри шрифтів:
 ―Times New Roman‖;
 для заголовку доповіді - 10 кегель, великі літери,
жирний; - для прізвищ авторів – 10 кегель, жирний;
 для назви організації і міста – 10 кегель, нормальний;
 для заголовків розділів в тексті – 10 кегель,
нормальний; - для основного тексту – 10 кегель,
нормальний; - для переліку джерел (через 1 інтервал,
слово ―Перелік‖ не друкувати) – 9 кегель, нормальний.
6. Текст друкується через 1 інтервал і вирівнюється на
ширину аркуша; абзацний відступ від основного тексту –
0,5 см; прізвище автора(ів), назва статті, номера джерел
вирівнюються по лівому краю сторінки; формули
необхідно друкувати по центру, нумерація формул в кінці
рядка.
7. Додатково подаються окремими файлами рисунки.
Між рядком з прізвищем автора(ів) та назвою, назвою та
текстом, текстом та переліком джерел – віддаль повинна
бути 2 інтервали.
Приклад оформлення тез
Мандзюк О.М., аспірант, Кожушко Л.Ф., д.т.н,
професор (Національний університет водного
господарства та природокористування, м. Рівне)
ПРОБЛЕМИ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ НА
МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЛЯХ
Поняття «власність» є одним з базових понять в
економіці. Вся історія розвитку ………
1. Камишанська М. О. Державна власність на сучасному етапі
розвитку економіки України / НАН України; Інститут економіки
промисловості. — Донецьк, 2003. — 144с.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
33000, м. Рівне, вул. Приходька, 75, корп. №2
кафедра менеджменту
(4 поверх, ауд. 262).
Контактні телефони:
Деканат (0362) 23-00-95
Зав. кафедри менеджменту, д.т.н., проф.
Кожушко Леонід Федорович (0362)23-61-07
Відповідальний секретар: Фроленкова Надія
Анатоліївна (067)3180076, (095)5425737
Електронна адреса: ManagementRovno@mail.ru
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
Голова оргкомитету :
Корецький М.Х. – в.о. ректора, д.держ.упр., професор.
Члени оргкомітету :
Левицька С.О. – д.е.н., професор, директор ННІЕМП
Кожушко Л.Ф. - д.т.н., професор, зав. кафедри
менеджменту.
Недка Ніколова - доцент, д-р кафедри економіки та
менеджменту Технічного університету Варна
Іоланта Слонец – заступник декана факультету
менеджменту Політехніки Люблінської
Краснощеков В.М. – д.е.н., професор, проректор з
наукової
роботи
Московського
державного
університету природооблаштування.
Герасимчук В.Г. – д.е.н., професор кафедри
міжнародної економіки НТУУ «КПІ».
Александров І.О. – д.е.н., професор, зав. кафедри
менеджменту Донецького національного університету
Прокопенко О.В. – д.е.н., завідувач кафедри
економічної
теорії
Сумського
державного
університету.
Крачунов Христо – д-р інж., доцент, Технічний
університет Варна.
Івайло Іванов – гл.ас., Лісотехнічний університет м.
Софія
Кузнецова Т.О. - к.т.н., доцент кафедри менеджменту.
Окорский В.П. - к.т.н., доцент кафедри менеджменту.
Скрипчук П.М.. - д.е.н, професор кафедри
менеджменту.
Фроленкова Н.А. - к.е.н., доцент кафедри менеджменту.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ННІЕМП
Кафедра менеджменту
Рівненська міська молодіжна громадська
організація “Маркетинг-центр “Менеджер”
Державнийуніверситет "ЛюблінськаПолітехніка"
(Республіка Польща)
Московский государственный университет
природообустройства (Російська Федерація)
Технічнийуніверситет м. Варна (Республіка Болгарія)
Лісотехнічний університет м. Софія (Республіка
Болгарія)
Литовськийаграрний університет (Литовська
Республіка)

III Міжнародна науково-практична
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8 - 9 квітня 2014 р.

