ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Кафедра
економічної
теорії
Сумського
державного університету (СумДУ) запрошує
до участі у роботі VІ Міжнародній науковопрактичній конференції "Міжнародна стратегія
економічного
розвитку
регіону",
яка
відбудеться 17 березня 2016 р. у м. Суми.
УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
вчені,
викладачі
ВНЗ,
аспіранти,
представники бізнес-структур, які зацікавлені
в тематиці конференції.
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
англійська, російська, українська.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
Прокопенко О.В., д.е.н., проф., декан
факультету економіки та менеджменту, зав.
каф. економічної теорії (СумДУ); проф., Вища
школа економіко-гуманітарна, м. БєльскоБяла (Польща); голова;
Ілляшенко С.М., д.е.н., проф., зав. каф.
маркетингу та управління інноваційною
діяльністю (СумДУ), проф., Вища школа
економіко-гуманітарна,
м.
Бєльско-Бяла
(Польща);
Мельник Л.Г., д.е.н., проф., зав. каф.
економіки та бізнес-адміністрування (СумДУ);
Яшева
Г.А.
д.е.н.,
доц.,
Вітебський
державний
технологічний
університет –
Вітебськ (Республіка Білорусь);
Шауер Петр, д.е.н., проф.,
економічний університет (Чехія);

Пражський

Школа В.Ю., к.е.н., доц., заст. зав. каф.
економічної теорії (СумДУ);
Домашенко М.Д., к.е.н., заст. зав
економічної теорії (СумДУ), (секретар).

каф.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
 Типологія стратегій економічного розвитку.
 Інвестиційно-інноваційні процеси в регіонах
та країні, інфраструктурне забезпечення їх
комплексного розвитку на державному та
регіональному рівнях відповідно до стратегії
розвитку держави.
 Інформаційна економіка та її розвиток в
регіоні.
 Інформаційні системи та технології в
міжнародній і регіональній економіці.
 Міжнародний та регіональний маркетинг,
міжнародна торгівля.
 Міжнародні та регіональні аспекти економіки
природокористування
та
екологічної
економіки.
 Особливості менеджменту міжнародних
організацій та корпорацій.
 Проблеми стратегічного менеджменту на
міжнародному та регіональному рівнях.
 Проблеми
та
перспективи
розвитку
міжнародної фінансової системи у контексті
світової економічної інтеграції.
 Проблеми
управління
соціальноекономічним розвитком країни та регіону.
 Регулювання й облік зовнішньоекономічної
діяльності та регіональних міжгалузевих
зв’язків.
 Розвиток міжнародного, регіонального та
транскордонного співробітництва у сучасних
умовах.
 Тенденції,
проблеми
та
перспективи
розвитку міжнародних валютних відносин та
біржової діяльності, міжнародного ринку
праці.
 Типи поведінки національних економік у
міжнародних економічних відносинах, їх
особливості.
 Економічне регулювання соціокультурної
сфери регіонів.

ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ НЕОБХІДНО
до 25 лютого 2016 р. надіслати тези
доповідей, заявку на участь та копію квитанції
про сплату оргвнеску файлами з назвами, що
містять прізвище автора(ів) (Ivanov_abstract,
Ivanov_application, Ivanov_payment відповідно)
на е-mail mserr2013@mail.ru та/або за
поштовою адресою: Україна, 40007, м. Суми,
вул. Р.-Корсакова 2, СумДУ, ауд. Г-603.
Оргкомітет розглядатиме лише матеріали,
оформлені відповідно до вимог.
ПЛАТА ЗА УЧАСТЬ
Публікація у збірнику матеріалів конференції з
присвоєним номером ISSN – 100 грн. Збірник
в електронному вигляді буде оприлюднений
на сайті СумДУ.
Публікація статті в міжнародному науковому
електронному
журналі
«Управління
економічними
процесами»
(Україна)
сплачується з розрахунку 20 грн. за сторінку
при поданні тексту англійською мовою або
120 грн. за сторінку при поданні тексту
російською чи українською мовами (для
подальшого перекладу). Кожному автору
надається сертифікат, що підтверджує
публікацію.
Журнал реферується та індексується у 25-ти
науково-метричних базах даних.
Оплата публікації статей здійснюється після
позитивного рецензування.
РЕКВІЗИТИ
ОДЕРЖУВАЧ: Сумський державний університет
код 05408289, ДКСУ в м. Київ
р/р 31258290105677, МФО 820172.
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: благодійні внески
за участь у конференції “Міжнародна
стратегія”.

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
пустий рядок справа статус автора (здобувач,
аспірант, доцент, докторант, професор тощо),
а також напівжирним шрифтом прізвище,
ініціали автора (авторів); наступний рядок
справа – назва установи; через пустий
рядок – текст тез (абзацний відступ 10 мм).
Список літератури (за необхідності) – через
1 рядок після основного тексту, 8 кегель.
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.

ЗАЯВКА

Міністерство освіти і науки України

на участь у конференції
"Міжнародна стратегія
економічного розвитку регіону"

Сумський державний університет

Прізвище, ім’я, по батькові _______________
Науковий ступінь, вчене звання ___________

Факультет економіки та менеджменту
Кафедра економічної теорії

Посада, установа _______________________
Адреса для листування __________________
Контактний телефон ____________________
E-mail_________________________________
Тема доповіді __________________________
Планую опублікувати:
 тези доповіді;
 статтю в англомовному електронному
журналі
“Economic
Processes
Management” (Україна).
Підпис _____
КОНТАКТНІ ОСОБИ
З питань публікації тез та статей
Домашенко Марина Дмитрівна +38 095 8465399
Е-mail: mserr2013@mail.ru
Кафедра економічної теорії
(0542) 68 77 39
Завідувач кафедри економічної теорії СумДУ
Прокопенко О.В. (0542) 68 77 37
Е-mail: olgaprokopenko@bk.ru
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VІ Міжнародна науково-практична
конференція

"МІЖНАРОДНА СТРАТЕГІЯ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ"

Сумський державний університет
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Кафедра економічної теорії
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Суми
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