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ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Економічний факультет
Рада з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
студентів та молодих вчених
“Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку: реґіональні особливості та
світові тенденції”
(м. Івано-Франківськ, 15 травня 2015 року)

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Економіка та підприємництво.
2. Менеджмент і маркетинг.
3. Облік, аналіз і контроль.
4. Математичне моделювання та інформаційні технології в економіці.
5. Банківська справа, гроші і кредит.
6. Податкова і бюджетна системи.
7. Міжнародна економіка та бізнес.
8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
До участі у конференції запрошуються студенти, магістранти, аспіранти та молоді вчені вищих
навчальних закладів України.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. До 1 травня 2015 р. бажаючим необхідно надіслати заявку на участь, матеріали доповіді та скановану

копію квитанції про сплату організаційного внеску
conference.ef.pu@i.ua
2. Файли
назвати
прізвищем
автора
(наприклад:
oplata_ivanov.jpeg).

на

електронну

tezy_ivanov.doc;

адресу

оргкомітету:

zayavka_ivanov.doc,

3. При відправці матеріалів електронною поштою переконайтесь в їх надсиланні, отримавши відповідь

Оргкомітету протягом 3 днів.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ
1. Матеріали доповідей обсягом до 3 сторінок друкованого тексту на листках формату А4, набраного
у редакторі MS Word-2003, формули у редакторі формул Microsoft Equation. Гарнітура: Times New
Roman Cyr, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1. Поля: верхнє, нижнє, ліве і праве – 2 см,
абзац – 1,25 см.
2. У верхньому правому кутку вказується ініціали та прізвище автора (співавтора), далі - ініціали та
прізвище керівника, науковий ступінь, вчене звання, назва організації (закладу), де працює автор
(співавтор), керівник. Текст вирівнюється з правого боку.
Назва доповіді друкується напівжирним шрифтом з вирівнюванням по центру.
Нижче через один рядок – текст доповіді, вирівняний по ширині.
3. Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Ілюстративні матеріали повинні бути
якісними.
4. Список літератури має бути оформлено згідно з вимогами, що містяться в наказі ВАК України від
26.01.2008 р. № 63 «Про внесення змін і доповнень до форм документів, що використовуються при
атестації наукових та науково-педагогічних працівників». Посилання на літературу слід позначати у
тексті в квадратних дужках порядковим номером цієї роботи за списком використаних джерел.
Відповідальність за науковий рівень матеріалів доповідей, обґрунтованість висновків,
достовірність результатів несуть автори.
Матеріали доповідей буде видано окремим збірником та розіслано учасникам конференції до 01
червня 2015 року.
Доповіді, які не відповідають вимогам, надіслані без сплати оргвнеску, або пізніше вказаного
терміну, не розглядатимуться.
Схема оформлення матеріалів:
Ініціали, прізвище автора
Ініціали, прізвище керівника, науковий
ступінь /14 pt, Ж/
Навчальний заклад /14 pt/
НАЗВА ДОПОВІДІ /14 pt, Ж/
Основний текст повинен мати такі
необхідні елементи, як: постановка проблеми
та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями, формулювання
цілей, посилання на сучасні дослідження та
публікації, виклад основного матеріалу
дослідження, висновки /14 pt/
Література: /14 pt/
1. ..... /14 pt/

УМОВИ ОПЛАТИ:
Оргвнесок за участь у конференції, публікацію тез доповіді та пересилку збірника друкованих
матеріалів становить 80 грн.
Не залежно від кількості співавторів, на одні тези буде надано 1 примірник збірника, додатковий
примірник Ви можете замовити заздалегідь, його вартість – 40 грн.
Реквізити для оплати:
р/р 26000060830181 в ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 336677
Одержувач: ФОП Дяків В.М., ЄДРПОУ 2747014912
Призначення платежу: За послуги опублікування матеріалів у збірнику від… (прізвище ініціали).
Організаційний внесок необхідно сплатити не пізніше 1 травня 2015 року.

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:
Загороднюк А.В. – д.ф.-м.н., професор, проректор з наукової роботи ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника», співголова організаційного комітету;
Благун І.С. – д.е.н., професор, декан економічного факультету, співголова організаційного
комітету;
Баланюк І.Ф. – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту;
Дмитришин Л.І. – д.е.н., доцент, професор кафедри економічної кібернетики;
Пилипів Н.І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки;
Романюк М.Д. – д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту і маркетингу
Ткач О.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу;
Ткачук І.Г. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів;
Якубів В.М. – д.е.н., професор, професор кафедри обліку і аудиту;
Русин Р.С. – к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри економічної кібернетики;
Гнатюк Т.М. – к.е.н., доцент, заступник декана економічного факультету;
Кондур О.С. – к.ф.-м.н., доцент кафедри економічної кібернетики, голова Науково-методичної
ради економічного факультету;
Стефінін В.В. – к.е.н., доцент, голова Ради з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і
молодих ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
Шкромида В.В. – к.е.н., доцент, заступник декана економічного факультету;
Фільварок О.І. – голова профбюро студентів економічного факультету;
Плець І.І. – к.е.н., викладач кафедри фінансів, секретар організаційного комітету.
Контактні телефони:

(097) 798-53-77 (Гнатюк Тарас Михайлович);
(098) 669-95-45 (Плець Іван Іванович).

ЗАЯВКА
на участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції студентів та молодих вчених
«Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку: регіональні особливості та світові тенденції»,
яка відбудеться 15 травня 2015 року у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника»
Прізвище, ім’я та по батькові
Наукова ступінь, вчене звання
Місце роботи (навчання)
Посада
Прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника,
науковий ступінь, вчене звання та посада (для
аспірантів, здобувачів, магістрів)
Назва доповіді (тез)
Номер і назва тематичного напряму конференції
Вказати, чи потрібен додатковий
примірник збірника (кількість)
Поштова адреса: вулиця, номер будинку, квартири,
населений пункт, район, область, поштовий індекс
Контактні телефони (мобільний, робочий)
E-mail
Кожен автор(співавтор) заповнює заявку окремо.
Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення.

