ЗАЯВКА
на участь у конференції
«ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
УКРАЇНИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»
Прізвище_______________________________________________
Ім’я____________________________________________________
По батькові_____________________________________________
Місце роботи____________________________________________
Посада_________________________________________________
Науковий ступінь_________________________________________
Вчене звання____________________________________________
Адреса (з індексом)_______________________________________
_______________________________________________________
Телефон________________________________________________
Тема доповіді____________________________________________
_______________________________________________________
Секція, в якій бажаєте взяти участь (вказати номер секції)_______
_______________________________________________________
Потреба в технічних засобах_______________________________
Потреба в готелі: (потрібне підкреслити)
ü так
ü ні
Планую: (потрібне підкреслити)
ü виступити з доповіддю (до 15 хв.);
ü виступити з інформацією (до 5 хв.);
ü взяти участь як слухач;
ü заочна участь (публікація тез).

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Київський національний торговельно-економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Чернівецька обласна державна адміністрація
Чернівецька міська рада
Інститут регіональних досліджень НАН України (м. Львів)
Вища школа регіональної економіки та туризму
(м. Кельце, Республіка Польща)
Школа економіки та менеджменту у сфері громадського адміністрування
(м. Братислава, Словацька Республіка)
Вища бізнес-школа (м. Острава, Чеська Республіка)
Бєлгородський державний університет (м. Бєлгород, Російська Федерація)
Російський державний торговельно-економічний університет
(м. Москва, Російська Федерація)
Торговельно-економічний інститут СФУ
(м. Красноярськ, Російська Федерація)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Міжнародна
науково-практична конференція

«ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

Сподіваємось на Вашу участь!
Будемо вдячні за поширення
інформації серед колег та інших
зацікавлених осіб.
До зустрічі на конференції!!!
18-19 квітня 2013 року
м. Чернівці

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науковопрактичної конференції «Формування соціально-економічного
розвитку
регіонів
України
в
умовах
суспільних
трансформацій», яка відбудеться 18-19 квітня 2013 р. у
Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ при
сприянні Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
На конференції планується обговорення проблем
з наступних напрямків:
1. Різноманітність підходів до формування сталого економічного
розвитку.
2. Процеси стратегічного розвитку в умовах економічної
інтеграції.
3. Формування засад державної політики в умовах економіки,
що базується на знаннях.
4. Територіальна
концепція
як
специфічний
механізм
вдосконалення регіональної економіки.
5. Партнерство держави і бізнесу в рамках національної та
регіональної інноваційних систем.
6. Обліково-аналітичні
аспекти
формування
соціальноекономічного розвитку регіонів України.
7. Роль
фінансової
системи
у
процесах
суспільних
трансформацій.
8. Інформаційні технології та їх концентрація в системі регіонів.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
ü тип шрифту – Times New Roman, розмір шрифту – 14, стиль –
звичайний (normal);
ü міжрядковий інтервал – 1;
ü відступ на абзац – 1,25 (не користуватись кнопкою
табуляції);
ü параметри сторінки: зверху, зліва, справа, знизу – 2 см;
ü посилання наводяться у тексті в квадратних дужках (напр. [2,
с.17] – джерело 2 за списком використаних джерел, стор. 17);
ü у правому кутку – ім’я та прізвище автора, науковий ступінь
(якщо є), нижче через інтервал – назва ВНЗ, через інтервал нижче –
місто;
ü через інтервал по центру – назва доповіді (великими літерами,
жирним шрифтом, розмір шрифту -14);
ü через інтервал друкується основний текст доповіді;
ü список використаних джерел друкується в кінці доповіді;
ü обсяг тез – 2-3 сторінки;
ü сторінки не нумеруються; зноски в кінці сторінок і документу не
вставляти;
ü подається електронний варіант (назвати прізвищем автора) та
1 примірник друкованого тексту.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Ірина Іванченко, д.е.н.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
НАЗВА ДОПОВІДІ
Текст доповіді
Список використаних джерел:
1.

Для
участі
у
конференції
на
адресу
оргкомітету
необхідно
до 04 березня 2013 р. надіслати тези доповіді у друкованому вигляді та на
електронному носії, заявку на участь у конференції та копію квитанції про
оплату.
Вартість організаційного внеску складає:
215 грн. – очна участь (включає вартість виготовлення і розсилання
запрошень, участь у роботі конференції та оформлення її висновків,
публікацію тез доповіді, програми конференції тощо);
120 грн. – заочна участь (публікація тез, надсилання збірників
матеріалів конференції).
Вартість проживання і харчування учасники сплачують самостійно.
Місця у готелі будуть замовлені за попередніми заявками (приблизна
вартість – 180-250 грн.).
Просимо потурбуватися про квитки на зворотну дорогу.
Матеріали будуть опубліковані до початку роботи конференції.
Після одержання заявки й оплати будуть надіслані запрошення.
Реквізити
для
сплати
організаційного
внеску:
ü
розрахунковий рахунок – 31257272210108;
ü
банк – ГУДКУ Чернівецької області;
ü
МФО 856135;
ü
код ЄДРПОУ: 05476322;
ü одержувач – Чернівецький торговельноекономічний інститут КНТЕУ.
На документі про оплату вказати:
1) призначення платежу – «за участь у науковій конференції»;
2) прізвище та ініціали автора.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Адреса:
58002, м. Чернівці, пл. Центральна, 7,
Чернівецький
торговельно-економічний
інститут
КНТЕУ, навчально-методичний відділ.
Конт. тел.:
(0372) 52-21-22;
Ел. адреса:

naukv@chtei-knteu.cv.ua;
naukv_chtei@ukr.net

