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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Київський національний торговельно-економічний університет, Спілка підприємців малих, середніх і
приватизованих підприємств України та Український фонд підтримки підприємництва проводять 11-13 травня
2011 року в м. Яремче Івано-Франківської області VI Міжнародну науково-практичну конференцію на тему:
"ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ". Організатори
конференції виходять з того, що мале та середнє підприємництво України сьогодні розвивається в надзвичайно
складних умовах. З одного боку - недосконалість законодавства з питань власності, захисту прав споживачів та
підприємців, оподаткування, перевірок. З іншого - нові виклики та загрози глобалізаційного світу, негативні
наслідки світової фінансової кризи, неконкурентоспроможність багатьох видів української продукції на
внутрішньому та світових ринках, відсутність моделей ефективної взаємодії держави - великого та дрібного
бізнесу. Всі ці негативні чинники розвитку підприємництва потребують осмислення та прийняття ефективних
заходів протидії. Крім негараздів та проблем, слід забезпечити використання і нових можливостей розвитку
підприємництва, пов'язаних з реформуванням української економіки, спрямованих на відродження її
національного виробництва, освоєння випуску імпортнозамінної продукції. Суттєві імпульси для розвитку
малого та середнього бізнесу в сфері торгівлі, обслуговування, туризму дає проведення в Україні Євро-2012.
Українському суспільству необхідно переосмислити своє відношення до підприємництва як соціальнокономічного явища, до людей, які в наш складний час забезпечують свою самозайнятість, виходячи з принципів
рівності та справедливості підходити з їх участю до формування бюджетів та позабюджетних фондів. Необхідно
продовжувати роботу щодо пошуку та впровадження засобів та механізмів його фінансової підтримки, перш за
все виробничого та інноваційного забезпечення рівноправного та взаємовигідного партнерства з великим
бізнесом. Необхідні нові продуктивні ідеї щодо активізації діяльності асоціативних структур та професійних
спілок, які б захищали права та лобіювали інтереси суб'єктів сфери дрібного підприємництва.
Питання для обговорення:
V нові реалії та загрози розвитку підприємництва в Україні;
V система оподаткування,обліку та звітності суб'єктів малого бізнесу;
проблеми забезпечення конкурентоспроможності продукції малого та середнього підприємництва на
міжнародному та внутрішнього ринку;
У ефективні моделі партнерства великого та дрібного бізнесу;
бізнес - асоціації та професійні спілки у системі соціального захисту, підтримки і розвитку підприємництва в Україні;
моделі фінансової підтримки інноваційного розвитку малого та середнього підприємництва;
технології ефективного управління підприємницькою діяльністю: принципи, механізми, інструментарій;
У розвиток підприємництва в торгівлі та сфері послуг (у т.ч. туризмі) в умовах підготовки та проведення Євро-2012.
У роботі конференції візьмуть участь: народні депутати України, депутати Київської міської ради, фахівці
Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів, Міністерства соціальної політики, Українського
юнду підтримки підприємництва, Спілки підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств України,
інших інстшуцій, що опікуються розвитком підприємництва, науковці, фахівці-практики України та зарубіжжя.
Місце проведення конференції-Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. І. Петраша, 5, готель "Станіславський".
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Форми участі в конференції: особиста, дистанційна.
Бажаючих взяти участь у конференції просимо надіслати до 10 квітня 2011 року заявки (відповідно до
наведеної нижче форми), тези доповіді (паперовий та електронний варіант) та копію платіжного документа про
сплату оргвнеску на адресу: 02156, Україна, м.Київ-156, вул. Кіото, 19, Київський національний торговельноекономічний університет, оргкомітет конференції, кафедра економіки підприємництва; або електронною поштою
за адресою: 1кіеу2009@етаі1.сот.
Збірник тез доповідей буде наданий учасникам під час конференції.
Вимоги до оформлення тез:
Тези доповіді подаються українською мовою, для авторів із зарубіжних країн - російською або англійською
мовами, набрані в редакторі Місгозой \Уогсі (шрифт "Тітез №\у Котап", розмір - 15, інтервал - 1,0;
формули - в редакторі Місгозой Ециаііоп). Поля: справа та зліва - 25 мм, зверху - 20 мм, знизу - 25 мм;
відстань від краю до колонцифри (номера сторінки знизу) - 21 мм. Обсяг тез доповіді - до 2-х сторінок.
Кількість авторів - не більше трьох осіб.
Схема побудови рукопису:
• назва - великими літерами мовою оригіналу;
• прізвище ім'я та по батькові автора/авторів - із зазначенням наукового ступеня та посади автора/авторів, а
також місця роботи мовою оригіналу.
Рукопис має бути підписаний автором.
Рукописи, оформлені без врахування вищевикладених вимог, оргкомітетом не розглядатимуться.

Визначені оргкомітетом кращі доповіді учасників конференції будуть рекомендовані до друку у журналі "Вісник
КНТЕУ", що є фаховим за постановою ВАК України. Вимоги до оформлення рукописів матеріалів конференції
розміщені на сайті уулулу.кпіеи.кіеу.иа. Наукові статті необхідно подати в оргкомітет конференції до 01 червня 2011 р.
ЗАЯВКА
учасника VI Міжнародної науково-практичної конференції
"Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні"
Прізвище, ім'я, по батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Посада, установа
Адреса (для листування)
Телефон, е-таіі
Тема доповіді
Форма участі (доповідь на пленарному/секційному засіданні, повідомлення, виступ
на круглому столі, участь у дискусії, дистанційна участь)
Заявка на проживання
Дата та час заїзду
Дата та час від'їзду
Додаткова інформація для оргкомітету (у разі потреби)
Підпис учасника
Запрошення на конференцію Вам буде надіслано після отримання оргкомітетом заявки на участь у
конференції, тез доповіді та копії платіжного документа про сплату організаційного внеску.
Для участі в роботі конференції необхідно перерахувати організаційний внесок у розмірі:
Категорія номера проживання

Організаційний внесок у розрахунку на 1 особу, грн, з ПДВ
Заїзд - 10.05.2011 р.
Заїзд - 11.05.2011 р.
Від'їзд - 13.05.2011 р.
Від'їзд- 13.05.2011 р.

Номер "БиЬЬІе стандарт" - роздільні ліжка
1630
1 435
(к-ть людей в одному номері -2)
1780
1 535
Одномісний номер
Номер "БиЬЬІе стандарт" - двоспальні ліжка
1565
1825
(к-ть людей в одному номері -1)
Номер напівлюкс - двоспальні ліжка
1885
1605
(к-ть людей в одному номері -1)
Розрахунковий час -12-00.
За рахунок організаційних внесків фінансуються витрати на проживання, 3-разове харчування, друкування
збірника тез конференції та інші організаційні витрати;
• у разі особистої участі при самостійному поселенні, харчуванні або без потреби у поселенні - 600 грн.
•

у разі дистанційної участі - 150 грн. (передбачає опублікування тез доповіді в збірнику матеріалів
конференції та отримання поштою 1 примірника друкованих матеріалів);

Платіжні реквізити для сплати організаційного внеску:
Київський національний торговельно-економічний університет
р/р 31250273210001 в ГУ ДКУ у м. Києві
Код банка 820019 Код ЄДРПОУ 01566117
Призначення платежу: за участь (прізвище, ім'я, по батькові) у конференції "Проблеми та перспективи
розвитку підприємництва в Україні".
Без попередньої оплати матеріали розглядатися оргкомітетом не будуть.
За додатковою інформацією звертатись до оргкомітету конференції.
Контакти:
Завідувач кафедри економіки підприємництва, д.е.н., професор Лігоненко Лариса Олександрівна
тел. (044) 531-47-69;
викладач кафедри економіки підприємництва Губар Світлана Іванівна
тел. (044) 531-48-08.
факс (044) 544-39-74
Е-таі1:1кіеу2009@етаі1.сот.
Інформаційні партнери:
• Журнали: "Бізнес" "Експерт", "Компаньон", "Галицькі контракти", "Торговое дело", 'Товар лицом", 'Вісник КНТЕУ";
• Газета "Університет і час";
• Інтернет-портали співорганізаторів конференції.

