Голова оргкомітету:
Холод Б.І. ректор ДУЕП ім. А.Нобеля, д.е.н., професор
(м. Дніпропетровськ)
Заступники голови:
Задоя А.О.
- перший проректор ДУЕП ім. А.Нобеля,
д.е.н., професор
Сокуренко П.І -директор КІ ДУЕП, к.е.н., доцент
Курбанов К.Р. -заст. директора КІ ДУЕП, д.т.н, професор
Програмний
комітет:
Адамович О.Є. - нач.гол. управл. економ. Полтавської об.
Арістаров Є.М. - к.т.н., доцент Ю ДУЕП
Барно О.М. - ректор КІРоЛ «Україна», д.п.н., проф.
(Кіровоград)
Пьотр Буре - д.е.н., проф., дир. ІЕ (Польща)
Гавриш В.В. - к.е.н., доц., ІДА (Кривий Ріг)
Гиссин В.1. - прор.РДЕУ, д.е.н., проф.,(м.Ростов, Росія)
Гончарова Н.Г. - директор ГІЕП, к.соц.н., доц. (Росія)
Єрмолович Л.П. - к.е.н., Білоруський. ДУ (Білорусь)
Короленко С.М. - к.е.н., доц., ректор ІДА (Кривий Ріг)
Нечаєв В.П. - к.т.н., доц., ІДА (Кривий Ріг)
Пелих С.О. - д.е.н., проф., БДЕУ (Білорусь)
Самодрін А.П. - к.п.н., КІ ДУЕП
Сокур МЛ. - д.т.н., проф. КНУ ім. М.Остроградського
Соловйов В.М. Триус Ю.В. Хамініч С.Ю. Череп А.В. Шумейко О.О. -

(м.Кременчук)
д.ф.-м.н., проф. ЧНУ (м. Черкаси)
д.п.н., проф ЧДТУ (м. Черкаси)
д.е.н., проф., ДНУ ім. О.Гончара
(М.Дніпропетровськ)
д.е.н., проф., декан ЗНУ (м. Запоріжжя)
ректор ІП «Стратегія», д.т.н., проф.
(м .Жовті Води)

Організаційний
комітет:
Коваленко А.Г. - заст. дир. КІ ДУЕП, к.е.н.
Болгар Т.М. к.е.н. КІ ДУЕП
Бондар В.П. заст.дир. КІ ДУЕП
Будников В.М. - к.т.н. КІ ДУЕП
Крот Л.М.
к.е.н. КІ ДУЕП
Лісіченко О. О.
к.е.н., доц. КІ ДУЕП
Охременко О.Ф. к.т.н., ГІЕП РДЕУ (Росія)
Шишко А.В.
- к.п.н. КІ ДУЕП
Щербина І.М
к.т.н., доц. КІ ДУЕП
Секретаріат:
ПоркінаЛ.А.
- редактор
Ларіонова Л.М. - секретар конференції

ЗАЯВКА

на участь у науково-практичній конференції
Прізвище

ім'я

По батькові
Назва організації
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Поштова адреса учасника з індексом
Телефом/факс
Е-таік
Назва тематичного напряму
Назва доповіді Необхідність мультимедійного проектора так

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
України
Дніпропетровський університет економіки
та права ім. Альфреда Нобеля
Кременчуцький інститут ДУЕП ім. А.Нобеля
Черкаський національний університет
ім. Богдана Хмельницького
Гуківський інститут економіки та права
РДЕУ (Росія)
Білоруський державний університет
Інститут економіки Академії Свєнтокшиска
ім. Яна Кохановського (м. Кільце, Польща)

, ні

Планую (потрібне підкреслити)
- виступити з доповіддю на пленарному засіданні (до 15 хв.)
- виступити з доповіддю на секційному засіданні (до 10 хв.)
- участі, в обговоренні
- участь у публікації (без приїзду)
Потреба у житлі (бронюванні) так , ні
Готель (необхідне позначити) 0
• потрібний;
• не потрібний
Вказати вартість обраного житла (в межах

)

Дата прибуття до Кременчука_
Дата відбуття з Кременчука

Проживання у готелі та харчування
оплачуються учасниками самостійно

Заявки можна зробити:
39623, м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 79
кімната 2209.
^ Т е л е ф о н : (05366) 5-38-50 (доб. 223; 229)
(0536) 77-59-63
В Е-гпаіІ: Ьагоп 02(аЩаі1.ги

кугуа 68(а>,таі1.ги

Контактна особа:
Ларіонова Людмила Миколаївна
моб.т. 0678030120

Проблеми та перспективи
розвитку регіональної
ринкової економіки "
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VI Міжнародна
науково-практична конференція
аспірантів, молодих ученнх та
науковців
Посвідчення УкрІНТЕІ№534
від 21.10.2010р.

12-14 травня 2011 року

Запрошення

Шановний (а)
12-14 травня 2011 року Кременчуцький інститут
ЦУЕП проводить
VI Міжнародну науковопрактичну конференцію аспірантів, молодих
учених та науковців „Проблеми та перспективи
розвитку регіональної ринкової економіки".
Оргкомітет конференції запрошує Вас та Ваших
студентів взяти участь у роботі конференції, яка
відбудеться на базі К1ДУЕП у приміщенні IV
корпусу (м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 106).
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ (секцій):
І. Теоретико-методологічні засади соціальноекономічного розвитку регіону: гуманітарногуманістичний аспект.
ї ї . Інноваційно-інвестиційна складова розвитку
економіки регіону.
III.
Кластеризація
як
шлях
соціальноекономічного розвитку; регіону.
IV. Господарська діяльність підприємств в
умовах виходу з економічної кризи.
V. Розвиток фінансової системи України та
грошово-кредитне регулювання.
" VI.
Моделювання
соціально-економічних
процесів розвитку регіону.
VII. Студентська секція:
- маркетингові дослідження стану кон'юнктури
регіонального ринку;
- інновації в освіті та якість підготовки
фахівців;
- проблеми розвитку регіональної економіки;
- інформаційні системи технології в освіті;
- іноземні мови у конкурентоспроможності
фахівця;
- проблеми науково-дослідної роботи студентів.
Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська

Призначення платежу:
Організаційний
внесок:
за
участь
у
конференції складає 130 грн.;
- за заочну участь складає 90 грн.;
- за участь студентів - 60 грн.;
- ^а заочну участь - 45 грн. В оплату входять:
витрати на проведення конференції, видання
збірника матеріалів конференції та їх розсилку.
кава-брейк і т.інш.
Одержувач
оргвиеску:
Кременчуцький
інститут ДУЕП, р/р 26008054503969, КФ
„ПриватБанкм. Кременчук,
МФО
331401,
код 25171464.

Для своєчасного формування та виданнязбірника тез матеріали в електронному та
паперовому варіантах (разом із копією квитанції
про сплату оргвнеску) необхідно надіслати до
15 квітня 2011 року.
За результатами виступу на конференції (за
рекомендацією оргкомітету) існує можливість
опублікування
статті у фаховому виданні
„Економіка: проблеми теорії та практики".
Умови опублікування статті учасник отримає
після виступу на конферені\ії та отримання
рекомендації оргкомітету.
КОШТИ ЗА ПУБЛІКАЦІЮ СТАТТІ
НЕ ПЕРЕРАХОВУВАТИ!!!

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
Тези доповідей обсягом до 3 стор. подаються
окремим файлом у форматі .ііос українською,
російською або англійською мовами та повинні
відповідати наступним параметрам:
^
шрифт Тіше&
Кошап;
розмір шрифту 14 пт.;
^
міжстроковий інтервал 1,5;
^
поля всі по 2 см.;
^ по правому краю курсивом вказуються П.І.Б.
автора(ів), нижче - науковий ступінь і вчене
звання, нижче - повна назва організації, де
працює автор;
^ через 2 інтервали заголовок: по центру,
прописними буквами, шрифт жирний, 14 пт.;
^ текст розташовують по ширині з відступом
абзацу 1,25 см.
^ сторінки не нумеруються.
Графіки, таблиці та рисунки не повинні
перевищувати розмір 110 х 150 мм.
Заявку на участь у конференції необхідно
надіслати до 1 квітня 2011 року для формування
програми конференції.

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ:
12 травня 2011 року
9.00 - реєстрація учасників конференції в фойє
IV корпусу КІДУЕП
10.00- відкриття конференції та пленарне
засідання.
11.30 - перерва на кава-брейк.
12.00 ~ продовження пленарного засідання
13.30 - перерва на обід.
14.30 - продовження роботи конференції.
18.00-20.00 - зустріч учасників конференції.
13 травня 2011 року
9.00 - робота секцій.
13.00 - перерва на обід.
14.00 - продовження роботи секцій.
14 травня 2011 року
9.00-12.00
проведення
круглого
столу,
підведення підсумків та закриття конференції.

