ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
11-12
травня
2016 р.
у
Сумському
державному університеті (СумДУ), Україна
відбудеться Міжнародна науково-практична
конференція "Економічні проблеми сталого
розвитку" імені проф. Балацького О.Ф.,
присвячена 25-річчю факультету економіки та
менеджменту (ФЕМ) СумДУ
МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ КОМІТЕТ
Прокопенко Ольга, д.е.н., проф., СумДУ;
Вища
школа
економіко-гуманітарна,
м. Бєльско-Бяла (Польща); голова;
Александров Іван, д.е.н., проф., Одеський
національний
політехнічний
університет
(Україна);
Баранченко
Євген,
к.е.н.,
Університет
Нортумбрії,
м.
Ньюкасл-апон-Тайн
(Великобританія);
Боронос Володимир, к.е.н., проф., СумДУ;
Ілляшенко Сергій, д.е.н., проф., СумДУ;
Вища
школа
економіко-гуманітарна,
м. Бєльско-Бяла (Польща);
Караєва
Наталія,
к.е.н.,
доц.,
НТУУ
«Київський політехнічний інститут» (Україна);
Клісінські Януш, д.е.н., доц., Технікогуманітарна академія, м. Бєльсько-Бяла
(Польща); СумДУ;
Корнатовскі Роберт, «Мерітт Груп» в складі
ТОВ «WRD» (Польша);
Крачунов Христо, д.т.н., доц., Технічний
університет – Варна (Болгарія);
Кумеков
Сєрік,
д.ф.-м.н.,
проф.,
Казахстанський
національний
технічний
університет, м. Алмати (Казахстан);
Мельник Леонід, д.е.н., проф., СумДУ;
Мірчєв Ангєл, д.е.н., проф., Університет
«Проф. д-р Асен Златаров», м. Бургас;
Технічний університет – Варна (Болгарія);
Нейкова Румяна, д.е.н., проф., Вище училище
страхування та фінансів, м. Софія (Болгарія);
Потапенко Вячеслав, д.е.н., ГО «Інститут
зеленої економіки», м. Київ (Україна);

Романко Олександр, к.т.н., проф., Університет
Торонто; IBM Canada, м. Торонто (Канада);
Сікорова Ева, д.е.н., Силезький університет,
м. Опава (Чехія); Вища школа экономікогуманітарна, м. Бєльско-Бяла (Польща);
Тамбовцева Тетяна, д.е.н., проф., Ризький
технічний університет (Латвія);
Таранюк Леонід, к.е.н., доц., СумДУ, секретар;
Теліженко Олександр, д.е.н., проф., СумДУ;
Фуджита Кейкі, д.е.н., проф., Університет
Оберлін, м. Токіо (Японія);
Харічков Сергій, д.е.н., проф., Одеський
національний
політехнічний
університет
(Україна);
Хлобистов Євген, д.е.н., проф., ДУ «Інститут
економіки природокористування та сталого
розвитку НАН України», м. Київ; Вища школа
економіко-гуманітарна,
м.
Бєльско-Бяла
(Польща);
Цебуля Ян, д.т.н., проф. Техніко-гуманітарна
академія, м. Бєльсько-Бяла (Польща);
Чейн Самуель, д.е.н., Парламент Ізраїлю,
м. Єрусалим (Ізраїль);
Яшева Галина, д.е.н., доц., Вітебський
державний
технологічний
університет
(Білорусь).
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1) актуальні проблеми розвитку теорії збитку
Балацького О.Ф.;
2) еколого-економічні суперечності процесів
відтворення в умовах глобалізації;
3) механізми
екологізації
інноваційного
розвитку;
4) проблеми грошово-фінансової вимірності
та обліку національного багатства;
5) механізми циклічного розвитку та екологоекономічні взаємодії;
6) трансформація
механізмів
узгодження
еколого-економічних інтересів;
7) концепція сталого розвитку та проблеми
домінування фінансового капіталу.
ЩИРО ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ!

Міністерство освіти і науки України
Сумський державний університет
Факультет економіки
та менеджменту

Міжнародна
науковопрактична
конференція
імені
проф. Балацького О.Ф.,
присвячена 25-річчю
вищої економічної
освіти на Сумщині
"ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ"
(Перше інформаційне повідомлення)

Багатогранний феномен Олега Федоровича
Балацького (11.05.1937 р. – 29.06.2012 р.) –
видатного вченого-фундатора, дослідника
світового рівня, мудрого педагога-інноватора,
менеджера-філософа, одного із засновників
вітчизняної
школи
економіки
природокористування – є безцінним науковим
капіталом для сучасності і майбутніх поколінь.
11-12 травня 2016 р.
Суми
Україна

ЗАЯВКА
на участь у конференції
"Економічні проблеми сталого розвитку"
Прізвище, ім’я, по батькові _______________
Науковий ступінь, вчене звання ___________
Посада, установа _______________________
Адреса для листування __________________
Контактний телефон ____________________
E-mail_________________________________
Тема доповіді __________________________
Форма участі (підкреслити):
- пленарна доповідь;
- секційна доповідь;
- слухач;
- заочна участь.
Планую опублікувати (підкреслити):
- тези доповіді;
- статтю в міжнародному журналі
«Управління
економічними
процесами»
(Україна);
- матеріали в колективній монографії
«Економічні проблеми сталого розвитку»
(Польща).
Потреба у житлі (так, ні) _________________
Час та дата:
- приїзду __________________________
- від’їзду __________________________
Підпис__________
УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
вчені, викладачі ВНЗ, аспіранти, представники
бізнес-структур, які зацікавлені в тематиці
конференції.
КОНТАКТНІ ОСОБИ ОРГКОМІТЕТУ
З питань приїзду та поселення:
Гриценко Павло Валерійович
+38 066 710 41 65
pavel_gr@ukr.net.
З питань публікації тез, статей і матеріалів
монографії
Домашенко Марина Дмитрівна
+38 095 846 53 99 687737fem@gmail.com.
Декан факультету економіки та менеджменту
Прокопенко Ольга Володимирівна
prokopenko.olha.w@gmail.com.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
Факультет економіки та менеджменту,
Сумський державний університет,
вул. Р.-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Україна
http://fem.sumdu.edu.ua
ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО
до 1 травня 2016 р. включно надіслати тези
доповідей, заявку на участь та копію квитанції
про сплату оргвнеску (важливо правильно
вказати призначення платежу) файлами з
назвами, що містять прізвище автора(ів)
(Ivanov_abstract,
Ivanov_application
та
Ivanov_payment
відповідно)
на
е-mail
epsdevelop@gmail.com та/або поштою на
адресу оргкомітету.
ПЛАТА ЗА УЧАСТЬ
Організаційний внесок за участь у конференції
– 400 грн. Тільки публікація тез і надсилання
збірника: в електронному вигляді – 50 грн; в
електрон. і друкованому вигляді – 110 грн.
Публікація статті в міжнародному науковому
електронному
журналі
«Управління
економічними
процесами»
(Україна;
індексується в 25 НБД; включено до Переліку
наукових
фахових
видань
України)
сплачується з розрахунку 20 грн. за сторінку
(публікація матеріалів монографії сплачується
в розрахунку гривневого еквівалента 40 євро)
при поданні тексту англійською мовою.
Додатково 100 грн. за сторінку при поданні
тексту російською чи українською мовами (для
подальшого перекладу).
Оплата публікації статей і матеріалів
монографії здійснюється після позитивного
рецензування.
Доктори наук, які візьмуть участь у
конференції,
будуть
опубліковані
безкоштовно як у журналі, так і в монографії.
РЕКВІЗИТИ
ОДЕРЖУВАЧ: Сумський державний університет
код 05408289, ДКСУ в м. Київ
р/р 31258290105677, МФО 820172
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: за участь у
конференції “Сталий розвиток”.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
українська, англійська, російська.
ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Обсяг тез доповіді: 1–2 сторінки формату А5,
редактор MSWord. Поля: ліве, верхнє і
нижнє – 20 мм, праве – 10 мм. Шрифт Times
New Roman 10 кегель, інтервал одинарний.
СТРУКТУРА:
назва
тез
прописним
напівжирним шрифтом по центру; через
порожній рядок праворуч статус автора
(аспірант, доцент, докторант, професор тощо),
а також напівжирним шрифтом прізвище,
ініціали автора (авторів); наступний рядок
праворуч – назва установи; через порожній
рядок – текст тез (абз. відступ 10 мм). Вимоги
до оформлення тез – за web-адресою:
http://fem.sumdu.edu.ua/uk/conference/epsr.html
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Автори можуть завчасно або під час роботи
конференції подати до оргкомітету тексти
статей в електронному вигляді та у
роздрукованому вигляді за підписом авторів.
Статті (мінімум 5 сторінок) у журнал
«Управління економічними процесами»
подаються англійською, українською чи
російською мовами (публікуються англійською
мовою). Вимоги до оформлення статей
розміщені за web-адресою:
http://epm.fem.sumdu.edu.ua/?lang=uk.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ У
КОЛЕКТИВНУ МОНОГРАФІЮ У ПОЛЬЩІ
Також до кінця травня 2016 р. збираються
матеріали в монографію з проектною назвою
«Економічні проблеми сталого розвитку»
(мінімальний обсяг публікації – 0,5 д.а.; мова –
англійська).
Вимоги
щодо
оформлення
матеріалів
розміщені
за
web-адресою:
http://fem.sumdu.edu.ua/images/news/20142015/2014-09-22/vymogy_ukr.pdf.

DEAR COLLEAGUES!
On 11-12 May 2016 Sumy State University,
Ukraine (SSU) will be hosting The International
Scientific and Practice “Economic Problems of
Sustainable Development” Prof. Oleg Balatzkiy
Conference, devoted to the 25 anniversary of the
Faculty of Economics and Management of SSU.
INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE
Prokopenko Olha, Dr. of Economics, Prof.,
SSU; University of Economics and Humanities,
Bielsko-Biala (Poland); сhairman;
Alexandrov Ivan, Dr. of Economics, Prof.,
Odessa
National
Polytechnic
University
(Ukraine);
Baranchenko Yevhen, Ph.D. in Economics,
Northumbria University, Newcastle-upon-Tyne
(Great Britain);
Boronos Volodymyr, Ph.D. in Economics, Prof.,
SSU;
Cebula Jan, Doctor of Tehnicсals, Professor,
University of Bielsko-Biala (Poland);
Chayen Samuel, Dr. of Economics, Israel
Parliament, Jerusalem (Israel);
Fujita Keiki, Dr. of Economics, Prof., Oberlin
University, Tokyo (Japan);
Illyashenko Sergii, Dr. of Economics, Prof.,
SSU; University of Economics and Humanities,
Bielsko-Biala (Poland);
Jasheva Galina, Dr. of Economics, Associate
Prof., Vitebsk State Technological University
(Belarus);
Karaeva Nataliia, Ph.D. in Economics, Associate
Prof., NTUU “Kyiv polytechnic institute” (Ukraine);
Kharichkov Sergii, Dr. of Economics, Prof.,
Odessa national polytechnic university (Ukraine);
Khlobystov Ievgen, Dr. of Economics, Prof., SE
“Institute of nature management economics and
sustainable development NAS of Ukraine”, Kyiv;
Klisinski Janusz, Dr. of Economics, Associate
Prof., Technical Humanistic Academy, BielskoBiała (Poland); SSU;
Kornatowski Robert, «Meritt Group» own brand
of «WRD» Sp. z o.o. (ltd.) (Poland);
Krachunov Khristo, Dr. of Technical Sciences,
Associate Prof., Technical University – Varna

(Bulgaria);
Kumekov Serik, Dr. of Physical and
Mathematical Sciences, Prof., Kazakhstan
National
Technical
University,
Almaty
(Kazakhstan);
Melnik Leonid, Dr. of Economics, Prof., SSU;
Mirchev Angel, Dr. of Economics, Prof., Prof.
Dr. Asen Zlatarov’ university, Burgas; Technical
University – Varna (Bulgaria);
Neykova Rumiana, Dr. of Economics, Prof.,
Higher school of insurance and finance, Sofia
(Bulgaria);
Potapenko Vyacheslav, Dr. of Economics, NGO
“Institute of Green Economics”, Kyiv (Ukraine);
Romanko Aleksander, Ph.D. in Computer
Science, adjunct prof., University of Toronto; IBM
Canada, Toronto (Canada);
Sikorowa Ewa, Doctor of Economics, Silesian
University, Opava (Czech Republic); University of
Economics and Humanities, Bielsko-Biala (Poland);
Tambovtseva Tatyana, Dr. of Economics, Prof.,
Riga technical university (Latvia);
Taranyuk Leonid, Ph.D., Associate Prof., SSU, secretary;
Telizhenko Oleksandr, Dr. of Economics, Prof., SSU.
POSSIBLE TOPICS INCLUDE,
BUT ARE NOT LIMITED TO:
1) Actual problems of the “damage theory”
developed by Balatskiy Oleg;
2) Environmental and economic challenges of
reproduction processes within the globalisation
processes;
3) Mechanisms of the innovation development
ecologization;
4) Problems of the monetary and financial
dimension and accounting of the national wealth;
5) The mechanisms of cyclical development and
ecological-economic interactions;
6) The transformation of the mechanisms of
coordination of environmental and economic
interests;
7) The concept of sustainable development and
problems of the finance capital dominance.
WE SINCERELY ARE WAITING FOR YOU
TO PARTICIPATE IN THE CONFERENCE!

Ministry of Education and Science of Ukraine
Sumy State University
Faculty of Economics and Management
The International
Scientific-Practical
Prof. Oleg Balatzkiy
Conference
devoted to the 25
anniversary of higher
economic education in
Sumy

ECONOMIC PROBLEMS OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
(First Announcement)

Oleg Fedorovych Balatzkiy (11.05.1937 –
29.06.2012) was a many-sided personality. He is
remembered as a great scientist and founder,
educator,
manager
and
philosopher.
Dr. Balatzkiy contributed to the development of
environmental economics and he is an inspiration
for current and future generations of scientists.
11-12 May 2016
Sumy
Ukraine

APPLICATION
for participation in the conference
“Economic problems of sustainable development”
Name, surname, patronymic ______________
Scientific degree, academic degree ________
Position, institution ____________________
Address for the correspondence____________
Contact phone _________________________
Mailing address _________________________
Report topic____________________________
Form of participation (underline):
- plenary report;
- section report;
- listener;
- distant participation.
I plan to publish:
- theses of the report;
- article in the journal "Management of
economic processes" (Ukraine)
- materials in the monograph "Economic
problems of sustainable development"
(Poland).
Accommodation need (yes, no) _____________
Time and date:
- Arrival ___________________________
- Departure ________________________
Signature ________
CONFERENCE PARTICIPANTS:
researchers,
academic
faculty,
graduate
students, industry practitioners, who are
interested in the conference topics.
CONTACTS
For accommodation questions please contact
Gritsenko Pavlo Valeriyovich
+38 066 710 41 65
pavel_gr@ukr.net.
For theses, article and monograph’s materials
publishing please contact:
Domashenko Marina
+38 095 846 53 99 687737fem@gmail.com.
Dean of Faculty of Economics and Management
Prokopenko Olga Volodymyrivna
prokopenko.olha.w@gmail.com.

ORGINIZING COMMITTEE ADDRESS
Sumy State University
Faculty of Economics and Management
2, R.-Korsakova street, Sumy, Ukraine, 40007
http://fem.sumdu.edu.ua
CONFERENCE PARTICIPATION
Please send your theses, application for
participation and scanned copy of a bank
paystub proving your payment as the files
Ivanov_abstract, Ivanov_application, Ivanov_payment by email to epsdevelop@gmail.com and/or by post to the address
of the organizing committee till May 1, 2016.
CONFERENCE FEE
Conference fee for the participation in the
conference – 400 hryvnas. Publication of the
theses and delivery of the proceedings only:
electronically – 50 hryvnas; electronically and
printed – 110 hryvnas.
Publication of an article in the international
scientific electronic journal "Management of
Economic
Processes"
(Ukraine)
costs
20 hryvnas for each page (publication of
monograph’s materials costs 40 euro) when
submitting the article in English. And additionally
100 hryvnas for each page when submitting the
article or monograph’s materials in Russian or
Ukrainian (the fee includes translation).
Payment for the publication of an article and
monograph’s materials is made after receiving a
positive review.
Doctors of Sciences, who will take part in the
Conference be published in the journal for free
as well as in the monograph.
BANK PAYMENT DETAILS
PAYMENT
RECEPIENT:
Сумской
государственный университет
код 05408289, ДКСУ в м. Київ
р/р 31258290105677, МФО 820172
PAYMENT PURPOSE: за участие в конференции
«Сталий розвиток».

LANGUAGES OF THE CONFERENCE:
English, Ukrainian, Russian.
REQUIREMENTS TO THE THESES
Presentation theses (abstract) should be 1 to
2 pages long, prepared in MSWord (A5 page
size). Margins: left, top and bottom – 20 mm,
right – 10 mm; font Times New Roman 10,
single-spaced.
STRUCTURE: theses title in capital letters (bold
font) and centered; skip one line; author’s title
(graduate student, assistant professor, associate
professor, professor, etc.) is right-justified, bold
font; author’s (authors’) surname and initials;
name of the institution or company, right-justified;
skip one line; article body (paragraph indention is
10 mm).
Requirements for the articles are on the web-site:
http://fem.sumdu.edu.ua/en/conference/epsr.html
REQUIREMENTS TO THE ARTICLES
FORMATTING
Authors can submit their articles to the organizing
committee before or during the conference in
print and electronically, articles should be signed
by the author(s).
Articles (min 5 pages) for the journal
“Management of Economic Processes” can
be submitted in English, Russian or Ukrainian
language (will publish in English).
Requirements for the articles are on the web-site:
http://epm.fem.sumdu.edu.ua/?lang=uk.
REQUIREMENTS TO THE MATERIALS TO
MONOGRAPH IN POLAND
Till May 31th 2016 materials to monograph are
collected with forecasted title “Economic
problems of sustainable development” (minimum
volume of publication – 0,5 p.s.; language –
English).
Requirements for the materials are on the website: http://fem.sumdu.edu.ua/images/news/20142015/2014-09-22/vymogy_eng.pdf.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
11-12 мая 2016 г. в Сумском государственном
университете, Украина (СумГУ) состоится
Международная
научно-практическая
конференция
«Экономические
проблемы
устойчивого развития»
имени проф. Балацкого О.Ф.,
посвященная
25-летию
факультета
экономики
и
менеджмента СумГУ.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ
Прокопенко Ольга, д.э.н., проф., СумГУ;
Высшая
школа
экономико-гуманитарная,
г. Бельско-Бяла (Польша); председатель;
Александров Иван, д.э.н., проф., Одесский
национальный политехнический университет
(Украина);
Баранченко Евгений, к.э.н., Университет
Нортумбрии,
г.
Ньюкасл-апон-Тайн
(Великобритания);
Боронос Владимир, к.э.н., проф., СумГУ;
Ильяшенко Сергей, д.э.н., проф., СумГУ;
Высшая
школа
экономико-гуманитарная,
г. Бельско-Бяла (Польша);
Караева Наталья, к.э.н., доц., НТУУ «Киевский
политехнический институт» (Украина);
Клисиньски Януш, д.э.н., доц., Техникогуманитарная академия, г. Бельско-Бяла
(Польша); СумГУ;
Корнатовски Роберт, «Меритт Групп» в
составе ООО «WRD» (Польша);
Крачунов Христо, д.т.н., доц., Технический
университет – Варна (Болгария);
Кумеков
Серик,
д.ф.-м.н.,
проф.,
Казахстанский национальный технический
университет,г. Алматы (Казахстан);
Мельник Леонид, д.э.н., проф., СумГУ;
Мирчев Ангел, д.э.н., проф., Университет
«Проф. д-р Асен Златаров», г. Бургас;
Технический университет – Варна (Болгария);
Нейкова Румяна, д.э.н., проф., Высшее
училище страхования и финансов, г. София
(Болгария);
Потапенко Вячеслав, д.э.н., ОО «Институт
зеленой экономики», г. Киев (Украина);

Романко Александр, к.т.н., проф., Университет
Торонто; IBM Canada, г. Торонто (Канада);
Сикорова Эва, д.э.н., Силезский университет,
г. Опава (Чехия); Высшая школа экономикогуманитарная, г. Бельско-Бяла (Польша);
Тамбовцева Татьяна, д.э.н., проф., Рижский
технический университет (Латвия);
Таранюк Леонид, к.э.н., доц., СумГУ, секретарь;
Телиженко Александр, д.э.н., проф., СумГУ;
Фуджита Кейки, д.э.н., проф., Университет
Оберлин, г. Токио (Япония);
Харичков Сергей, д.э.н., проф., Одесский
национальный политехнический университет
(Украина);
Хлобыстов Евгений, д.э.н., проф., ГУ
«Институт экономики природопользования и
устойчивого развития НАН Украины», г. Киев;
Цебуля
Ян,
д.т.н.,
проф.
Техникогуманитарная академия, г. Бельско-Бяла
(Польша);
Чейн Самуэль, д.э.н., Парламент Израиля,
г. Иерусалим (Израиль);
Яшева Галина, д.э.н., доц., Витебский
государственный
технологический
университет (Беларусь).
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1) актуальные проблемы развития теории
ущерба Балацкого О.Ф.;
2) эколого-экономические
противоречия
процессов воспроизводства в условиях
глобализации;
3) механизмы экологизации инновационного
развития;
4) проблемы денежно-финансовой измеримости и учета
национального богатства;
5) механизмы циклического развития и
эколого-экономические взаимодействия;
6) трансформация механизмов согласования
эколого-экономических интересов;
7) концепция
устойчивого
развития
и
проблемы
доминирования
финансового
капитала.
ИСКРЕННЕ ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!

Министерство образования и науки Украины
Сумский государственный университет
Факультет экономики и менеджмента
Международная
научно-практическая
конференция
имени
проф. Балацкого О.Ф.,
посвященная 25летию высшего
экономического
образования на
Сумщине
"ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ"
(Первое информационное сообщение)

Многогранный феномен Олега Федоровича
Балацкого (11.05.1937 г. – 29.06.2012 г.) –
великого ученого-фундатора, исследователя
мирового
уровня,
мудрого
педагогаинноватора, менеджера-философа, одного из
основателей отечественной школы экономики
природопользования – является бесценным
научным капиталом для современности и
будущих поколений.
11-12 Мая 2016 г.
Сумы
Украина

ЗАЯВКА
на участие в конференции "Экономические
проблемы устойчивого развития"
Имя, фамилия, отчество __________________
Научная степень, ученое звание ___________
Должность, учреждение___________________
Адрес для переписки _____________________
Контактный телефон _____________________
E-mail _________________________________
Тема доклада __________________________
Форма участия (подчеркнуть):
- пленарный доклад;
- секционный доклад;
- слушатель;
- заочное участие.
Планирую опубликовать (подчеркнуть):
- тезисы доклада;
- статью
в
журнале
«Управление
экономическими процессами» (Украина);
- материалы в коллективной монографии
«Экономические проблемы устойчивого
развития» (Польша).
Потребность в жилье (да, нет) _____________
Время и дата:
- приезда _________________________
- отъезда _________________________
Подпись _______
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
ученые, преподаватели ВУЗов, аспиранты,
представители бизнес-структур, заинтересованные в тематике конференции.
КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА
По вопросам приезда и поселения:
Гриценко Павел Валериевич
+38 066 7104165
pavel_gr@ukr.net.
По вопросам публикации тезисов, статей и
материалов монографии:
Домашенко Марина Дмитриевна
+38 095 846 53 99 687737fem@gmail.com
Декан факультета экономики и менеджмента
Прокопенко Ольга Владимировна
prokopenko.olha.w@gmail.com.

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
Факультет экономики и менеджмента,
Сумский государственный университет,
ул. Р.-Корсакова, 2, г. Сумы,
40007, Украина
http://fem.sumdu.edu.ua
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
НЕОБХОДИМО
до 1 мая 2016 г. включительно прислать
тезисы докладов, заявку на участие и копию
квитанции об оплате оргвзноса (важно
правильно указать назначение платежа)
файлами с названиями, в которых указана
фамилия автора(ов) (Ivanov_abstract, Ivanov_application,
Ivanov_payment
соответственно)
на
e-mail
epsdevelop@gmail.com и/или почтой на адрес
оргкомитета.
ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ
Организационный взнос за участие в
конференции – 400 грн. Только публикация
тезисов и рассылка сборника: в электронном
виде – 50 грн; в электрон. и печатном виде –
110 грн.
Публикация статьи в международном научном
электронном
журнале
«Управление
экономическими
процессами»
(Украина;
индексируется в 25 НБД) оплачивается из
расчета 20 грн за страницу (публикация
материалов монографии оплачивается из
расчета гривенного эквивалента 40 евро) при
подаче
текста
на
английском
языке.
Дополнительно 100 грн за страницу при
подаче текста на русском или украинском
языке (для последующего перевода).
Оплата за публикацию статей и материалов
монографии
осуществляется
после
положительного рецензирования.
Доктора наук, которые примут участие в
конференции, будут опубликованы бесплатно
как в журнале, так и в монографии.
РЕКВИЗИТЫ
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Сумский государственный
университет, код 05408289, ДКСУ в м. Київ
р/р 31258290105677, МФО 820172
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: за участие в
конференции «Сталий розвиток».

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
английский, украинский, русский.
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ ДОКЛАДОВ
Объем тезисов доклада: 1–2 страницы
формата А5, редактор MSWord. Поля: левое,
верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм.
Шрифт Times New Roman 10 кегель, интервал
одинарный.
СТРУКТУРА: название тезисов прописным
полужирным шрифтом по центру; через
пустую
строку
справа
статус
автора
(аспирант, доцент, докторант, профессор и
т.д.), а также полужирным шрифтом фамилия,
инициалы автора(ов); следующая строка
справа – название учреждения; через пустую
строчку – текст тезисов (абзацный отступ
10 мм). Требования к оформлению тезисов
находятся по web-адресу:
http://fem.sumdu.edu.ua/ru/conference/epsr.html
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Авторы могут заблаговременно или во время
работы конференции подать в оргкомитет
тексты статей в электронном виде и в
распечатанном за подписью авторов.
Статьи (минимум 5 страниц) в журнал
«Управление
экономическими
процессами» подаются на английском,
русском или украинском языке (публикуются
на
английском
языке).
Требования
к
оформлению статей находятся по webадресу: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/?lang=uk.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
МАТЕРИАЛОВ В КОЛЛЕКТИВНУЮ
МОНОГРАФИЮ В ПОЛЬШЕ
Также до конца мая 2016 г. собираются
материалы в монографию с проектным
названием
«Экономические
проблемы
устойчивого развития» (минимальный объем
публикации – 0,5 печ. л.; язык – английский).
Требования к оформлению материалов:
http://fem.sumdu.edu.ua/images/news/20142015/2014-09-22/vymogy_rus.pdf.

