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Київський економічний науковий центр запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науковопрактичній конференції «Менеджмент і логістика - перспективні напрямки розвитку
економіки», яка відбудеться у м. Києві 20-21 вересня 2013 року.
Останній строк подання матеріалів на конференцію – до 20 вересня.
Форма участі: дистанційна.
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.
Обсяг тез доповіді: не більше 5 сторінок.
Вартість участі у конференції становить 85 гривень (включає публікацію та пересилання збірника
тез поштою).
Збірник тез конференції обов'язково буде надісланий усім учасникам конференції на поштову
адресу, протягом десяти днів після проведення конференції.
Детальна інформація про захід міститься у додатку до цього листа або на сайті Київського
економічного наукового центру.
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Вельмишановні науковці!
Міжнародний науковий журнал The Advanced Science Journal™ (ISSN 2219-746X, e-ISSN 22197478), запрошує до публікації наукових праць у Сполучених Штатах Америки та Китаї у
2013-2015 роках.
У 2013 році журнал видаватиметься 6 разів на рік у Сполучених Штатах та двічі на рік у Китаї.
Кожна публікація оцінюється експертною радою (Peer review). У редакційній колегії ми віримо,
що кожен вчений має право на публікацію отриманих ним наукових результатів, отже має бути
готовий і до критики з боку своїх колег, тому закликаємо відповідально ставитися до їх змісту та
якості.
З дня заснування у 2009 року філософія видання спирається на найсучасніший формат
академічних видань – Open Access Journal, який надає якнайширші можливості вченим
оприлюднювати та популяризувати результати власної наукової діяльності в Америці, Азії,

країнах Європи та всього світу, не втрачаючи дорогоцінного часу. Такий підхід забезпечує
читацьку аудиторії понад 50.000 науковці з усіх країн світу.
Завдяки The Advanced Science Journal™ наукові публікації доступні не лише у друкованому
вигляді та на полицях бібліотек провідних університетів США, а й у електронному форматі у
вільному доступі як на сайті видання, так й у електронних бібліотечних базах, в тому числі у
науковометричних базах Index Copernicus, Google Scholar, бібліографічній базі даних Ulrich’s
Global Serials Directory та інших каталогах наукових публікацій, а також в акаунті видання у
Twitter. Це позитивно впливає на індивідуальний індекс цитування автора та просуває університет,
який презентує автор, у міжнародних рейтингах.
У 2013 році також буде подано заявку на включення до бази даних наукової періодики Scopus.
Ми запрошуємо до публікації вчених, які мають наукові та академічні ступені, а також здобувачів
таких наукових ступенів.
_____________________________________________________________________________
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас подати статті до п’ятого випуску наукового видання «Збірник наукових
праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту», серія: «Економічні
науки».
Вихід Збірника наукових праць ХКТЕІ планується у вересні 2013 року.
Публікація статей у Збірнику безкоштовна.
ККВ И М О Г И
д о оформлення та подання статей у Збірник наукових праць Хмельницького
кооперативного торговельно-економічного інституту.
Серія: економічні науки
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Збірник наукових праць містить матеріали основних результатів наукових досліджень науковопедагогічних працівників Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту,
інших наукових установ та навчальних закладів.
До друку приймаються статті, що мають науково-виробничу і практичну цінність. Автор має
право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася.
Твердження авторів статей можуть не завжди співпадати з поглядами редакційної колегії збірника
наукових праць.Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються. Статті, не
прийняті до друку або відхилені, авторам не повертаються та не рецензуються.
Відповідальність за якість та зміст статті несуть автор та рецензент.
2. ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку подаються на електронну адресу матеріали у форматі MS Word 97-2003.
1.

Стаття українською або російською мовами (обсягом 6-10 сторінок тексту, формату А4

через 1,5 інтервал, кеглем 14, шрифтом Times New Roman; поля з усіх сторін – 20 мм).

2.

Структура статті: рядок 1 — УДК (вирівнювання по лівому краю); рядок 2 — прізвище

та ініціали автора статті; рядок 3 — науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи (кожен
співавтор з нового рядка), вирівнювання по правому краю; рядок 4 — назва статті (вирівнювання
по центру, напівжирний шрифт, великі літери) українською мовою, рядок 5 — текст статті із
зазначенням необхідних елементів (пункт 4 даних вимог).
3.

Після літератури подаються анотації і ключові слова (5-7 слів) українською та

англійською мовами (друкується через 1,5 інтервал, кеглем 14, шрифтом Times New Roman).
4.

Відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 „Про

підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України" наукові статті, що
подаються до друку, повинні містити такі необхідні елементи з їх зазначенням:
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними
завданнями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказати започаткування розв'язання даної проблеми
та на які опирається автор, а також обов’язково виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, яким присвячена стаття.
Постановка завдання (формулювання цілей статті).
Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку.
Література (не менше 8-ми джерел) розміщується після статті у алфавітному порядку; друкується
через 1,5 інтервал, кеглем 14, шрифтом Times New Roman і оформлений згідно зі встановленими
вимогами наказу ВАК № 63 від 26.01.2008 р.; посилання на літературу в тексті слід давати в
квадратних дужках, напр. [1].
5.

Таблиці (шрифт Times New Roman, кегль 12) розміщуються по тексту. Рисунки повинні бути

згруповані та в чорно-білому форматі. Назви таблиць та рисунків потрібно виділяти напівжирним
шрифтом. Формули (з стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation.
6.

До пакету документів обов’язково подається "Заявка" (див. додаток 1).

3. ПОДАННЯ СТАТЕЙ
Адреса редакції:
29000, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 3, ХКТЕІ, відділ наукової роботи, каб. 227
відповідальному секретарю "Збірника наукових праць".
Телефон: (0382) 61-61-22, 096 950 90 18 Сергій Анатолійович Муравський.
e-mail: xktei.nauka1@mail.ru
До статі додатково додаються:
- довідка про авторів та рецензента;
- для авторів, які не мають наукового ступеня, додається рецензія фахівця з даної
галузі наук - кандидата або доктора наук.
П р и м і т к и : 1. Підпис завіряється гербовою печаткою.

2. Рецензія на статтю пишеться в довільній формі.
Обов'язково підкреслюються:
- відповідність вимогам ВАКу;
- новизна теоретичних результатів та їх практичне значення;
- відповідність назви статті її змісту;
- ґрунтовність висновків, зроблених авторами;
- висновок (статтю прийняти до публікації).
_____________________________________________________________________________

Шановні колеги!
Донецький університет економіки та права
Інститут права
Кафедра адміністративно-правових дисциплін
ЗАПРОШУЄ
Вас взяти участь у заочній
Міжнародній науково-практичній конференції
«Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин в умовах адаптації
позитивного досвіду Європейського Союзу»,
Конференція відбудеться 25 жовтня 2013 року. Метою даної конференції є обговорення
широкого кола актуальних правових проблем сучасності. Для участі в науковому заході
запрошуються вчені, викладачі, аспіранти, співробітники судових та правоохоронних органів, органів
державної влади і місцевого самоврядування як України, так і зарубіжних країн.
Пропонуються наступні тематичні напрямки конференції:
 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
 Конституційне право; муніципальне право;
 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
 Міжнародне право
Форма участі у конференції – заочна.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі в конференції необхідно до 25 жовтня 2013 року (включно) надіслати на електронну
адресу Оргкомітету (apd_kafedra@mail.ru) одним листом:
 заявку (див. зразок заявки);
 відредаговані тези доповіді (див. зразок та вимоги до оформлення);
 відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату витрат, пов’язаних з публікацією тез.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для
тез – Tези, для підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок.
Наприклад:
Заявка_Федоров; Тези_Федоров; Внесок_Федоров.
У разі прийняття по електронній пошті заявки і тез доповіді Вам буде надісланий електронною
поштою відповідний лист.
Додаткова інформація:
Для участі в роботі конференції необхідно сплатити організаційний внесок: у розмір 90
грн. (без ПДВ) – за наступними банківськими реквізитами:
 Поточний рахунок – 26000010379869
 МФО – 300023
 Банк – ПАТ ―Укрсоцбанк‖
 Отримувач – ФОП Іващенко Т.В.
 Код отримувача – 2664801204
У квитанції про сплату платежу обов’язково вказувати призначення платежу: за
участь у конференції, а також П.І.Б. учасника конференції.
 Відсканована (сфотографована) квитанція про переказ коштів повинна бути
надіслана одночасно з поданням тез доповіді.
 Усі учасники конференції забезпечуються збірником тез конференції, який буде
надісланий до 15 листопада 2013 року на поштову адресу учасників, вказану у заявках, при
відсутності додаткової плати за поштову пересилку збірника.
 Оргкомітет залишає за собою право відхилення текстів доповідей, які не відповідають
вимогам.
Вимоги до електронного варіанту доповіді та заявки на участь
1. Обсяг доповіді – до 5 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація –
книжкова. Поля – 20 мм, Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
2. Посилання на джерела подаються у вигляді Cписку використаних джерел наприкінці
доповіді з наскрізною порядковою нумерацією (1, 2, 3…). Знак посилання в тексті робиться
цифрами у квадратних дужках, де спочатку вказується номер джерела, потім через кому – номер
сторінки
[7, c. 45]. Не слід використовувати автоматичні кінцеві чи звичайні
виноски. Сторінки тексту не нумеруються.
3. Перший рядок – прізвище та ім’я (або ініціали) автора (шрифт звичайний, жирний,
вирівняний по правій стороні). Другий рядок – науковий ступінь, вчене звання; наступні рядки –
посада та заклад, де працює доповідач. Назва доповіді вказується прописними літерами (шрифт
звичайний, жирний, вирівняний по центру). Далі розміщується текст доповіді, вирівняний по
ширині з відступом зліва 10 мм.
Тези друкуються в авторській редакції.
Контактна інформація оргкомітету конференції:
Донецький університет економіки та права
Адреса: 83060, м. Донецьк, вул Хлібодарна, 12

Електронна пошта: ( apd_kafedra@mail.ru )
Телефон: (062) 387-40-98, 0501740376, 0667895220
_____________________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Международная школа-конференция
«Территория инноваций. Лучшие практики центров
трансфера технологий»
25-28 ноября 2013г., Томск
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной школе-конференции «Территория
инноваций. Лучшие практики центров трансфера технологий для руководителей и
специалистов центров трансфера технологий России и стран СНГ.
Цель Школы-конференции — повысить уровень компетенций участников по актуальным
вопросам коммерциализации научных исследований и разработок. Участники смогут поделиться
уникальным опытом в области реализации эффективных стратегий управления центром трансфера
технологий, а также наладить профессиональные контакты в среде инновационного
предпринимательства.
НАПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ
1. Управление ЦТТ. Методические вопросы менеджмента и оценки эффективности управления
Центром трансфера технологий. Выявление, инвентаризация, мониторинг результатов научнотехнической деятельности вуза. Практический опыт организации взаимодействия научных
подразделений вуза и центра трансфера технологий. Расширение источников финансирования
инновационной деятельности Университета. Бюджетное и внебюджетное финансирование.
Повышение эффективности и результативности работы центра трансфера технологий.
2. Выход на рынок и продвижение. Критерии конкурентоспособности, оценка коммерческого
потенциала результатов научно-технической деятельности вуза. Разработка и реализация
оптимальной стратегии коммерциализации научных, технических и технологических разработок.
Инструменты финансирования процессов коммерциализации результатов научно-технической
деятельности.
Маркетинг
инновационных
проектов
и
продуктов.
Повышение
конкурентоспособности, рыночной и инвестиционной привлекательности научных, технических и
технологических разработок. Методы и инструменты продвижения инновационной продукции.
Создание малых инновационных предприятий, используемая федеральная законодательная база.
3. Интеллектуальная собственность. Стратегии охраны интеллектуальной собственности.
Тонкости взаимодействия центра трансфера технологий и патентного отдела вуза. Постановка на
баланс интеллектуальной собственности: товарные знаки, патенты на изобретение и
промышленные образцы, свидетельство на полезные модели. Секреты оформления ноу-хау.
Сделки с объектами интеллектуальной собственности.
4. Биржа контактов.
ПРОГРАММА ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ
— Выступления руководителей успешных центров трансфера технологий, практиков и экспертов
в области инновационного бизнеса из России и СНГ.
— Сессии и тренинги.
— Неформальные мероприятия для знакомства и формирования партнерских отношений.

РЕГИСТРАЦИЯ И СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции необходимо до 15 сентября 2013 г. пройти on-line регистрацию
участника конференции.
Организационный взнос для участия в мероприятии не требуется.
ПРОЖИВАНИЕ
Оргкомитет готов оказать содействие в размещении участников мероприятия. Участники
самостоятельно оплачивают свое проживание и питание.
ОРГАНИЗАТОРЫ
Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» при
поддержке Администрации Томской области.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
634500, Россия, г.Томск, пр.Ленина, д.36,
тел.факс +7(3822)534845, 534844,
e-mail: conf@unitomsk.ru
_____________________________________________________________________________
Вельмишановні колеги!
Кафедра економіки підприємства Національного гірничого університету, запрошує всіх
бажаючих прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції ―Інноваційні
єкономічні механізми для розвитку підприємств, регіонів, країн‖ з обов’язковим видання збірника
тез та надання сертифікату учасника.
До участі у конференції запрошуються: студенти, науковці, докторанти, аспіранти та
здобувачі, викладачі ВНЗ, фахівці з економіки та фінансів, підприємці, представники органів
державної влади та місцевого самоврядування.
Для участі необхідно надіслати матеріали Оргкомітету: до 16 вересня 2013 року (включно).
Детальна інформація про науковий захід міститься у додатку до цього листа, або на сайті.
_____________________________________________________________________________
Наукова економічна організація «Перспектива» (м. Дніпропетровськ)
продовжує набір статей до чергового випуску наукового збірника
"Інноваційні виміри розвитку світової економіки".
Найважливішим завданням та програмною ціллю збірника вважається розміщення результатів
досліджень та практичних розробок науковців, викладачів, докторантів, аспірантів (здобувачів),
студентів, фахівців економічних відомств, підприємств та організацій. Видання має тематичну
спрямованість в межах усіх галузей та спеціальностей економічної науки.
Статті студентів публікуються тільки при наявності рецензії або співавтора з науковим
ступенем.
Умови публікації у збірнику наукових статей: на нашому сайті.
Розсилка збірника наукових статей відбудеться 27 вересня 2013 року.
Обсяг рукопису у межах 7-18 сторінок.
Надіслати до 13 вересня 2013 року рукопис статті в електронному вигляді на наступну адресу:
articles@perspektyva.dp.ua
_____________________________________________________________________________
Дорогие друзья!
Научное объединение “Economics”, приглашает Вас принять участие в работе

Международной научно-практической конференции
«Бизнес и условия его развития: национальная и международная практика»
27-28 сентября 2013 | г. Симферополь
Мероприятие проводится с целью осуществления комплексного научного рассмотрения
современного состояния экономической науки и практики, которое достигается посредством
публикации научных результатов исследований студентов, аспирантов, молодых ученых,
докторантов и практиков по актуальным проблемам современной экономики.
До 27 сентября (включительно) необходимо выполнить следующие действия:
•Заполнить регистрационную форму для участия
•Оформить материалы согласно правилам оформления тезисов и прислать
для публикации на электронный адрес организации: nauka@economics.crimea.ua
•Отправить отсканированную (сфотографированную) квитанцию об оплате организационного
взноса
Стоимость участия в конференции:
• 80 гривен (Украина)
• 20 долларов США (страны СНГ)
Материалы конференции будут обязательно опубликованы как на сайте научного объединения
―Economics‖, так и в печатной форме.
Рассылка сборника материалов конференции авторам будет осуществлена до 14 октября 2013
года.
Более детальную информацию Вы найдете в прикрепленном информационном листе или на
нашем сайте: www.economics.crimea.ua
_____________________________________________________________________________

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ
Международная научно-практическая конференция «Управление качеством
образования в вузе: проблемы, перспективные идеи и технологии»
Казахстан, Алматы
Университет «Туран»
Дата проведения конференции: 15 ноября 2013 г.
Цель: обсудить актуальные проблемы управления качеством образования в вузе и выявить
пути их решения.
Направления:

качество высшего образования в контексте Болонского процесса

современные подходы и технологии к управлению качеством подготовки бакалавров,
магистров и докторов PhD

современные подходы к оценке степени риска в области образования

проектирование систем с заданными свойствами

реализация приоритетных направлений развития образования в Республике Казахстан
В работе конференции примут участие авторитетные ученые Казахстана, стран СНГ и дальнего
зарубежья.
По результатам работы конференции будет издан сборник докладов. Рассылка авторских
экземпляров сборника будет произведена до конца 2013 г. Материалы конференции будут
размещены в Интернете на сайте университета «Туран».
Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский.

Требования к оформлению статей (тезисов)
 Публикуемая работа должна быть тщательно вычитана и отредактирована.
 Текст документа представляется в офисе 2003, редакторе Word 2003
 Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 11, ширина всех полей – 2 см, абзац 0,7 см,
формат А5, ориентация – книжная.
 По центру жирным шрифтом курсивом печатают инициалы и фамилию автора.
 Через один интервал курсивом указывают организацию, город, страну.
 Через два интервала жирным шрифтом прописными буквами по центру печатают название
доклада.
 Через один интервал курсивом по центру печатают аннотацию и ключевые слова (на
русском или казахском и английском языках).
 Через два интервала начинается текст статьи, который печатается через один интервал
обычным шрифтом. Не допускается использование в основном тексте доклада жирного,
курсивного и подчеркнутого шрифта. Не допускается использование: автоматического и
принудительного переноса, знаков принудительного разрыва строк, страниц, разделов;
автоматических списков; подстрочных сносок; фотографий; цветных элементов. В статье
допускается не более 2 таблиц, выполненных в Word, 2-х рисунков (Word, группировать).
Формулы набирать в приложении – редактор формул (Microsoft Equation).

Ссылки к цитатам размещают в квадратных скобках в конце предложения, указывая
первым номер источника по списку литературы, затем, через запятую, номер страницы, точка
ставится в конце предложения после квадратных скобок.

Библиографический список размещают в конце статьи в порядке цитирования.
Материалы принимаются только по электронной почте (turan_isdc@mail.ru) в виде
прикрепленного файла (в строке «тема» указать: «Статья на МНК» и прикрепить все необходимые
файлы). При пересылке прикрепленные к письму файлы называют по фамилии первого автора с
добавлением – заявка, – статья, – оплата, – рисунок (Ахметов-заявка, Ахметов-статья, Ахметовоплата, Ахметов-рисунок 1).
В сборнике размещаются оригинальные, ранее не опубликованные статьи с авторской правкой.
Ответственность
за
содержание
и
оформление
статьи
несет
автор
статьи.
Обязательны: аннотация (не более 3-4 строк), ключевые слова (5-7 слов).
Оргкомитет оставляет за собой право при несоответствии статьи требованиям отклонить ее от
печати.
Условия участия
Для участия в конференции необходимо до 31 октября 2013 г. направить на электронный
адрес оргкомитета turan_isdc@mail.ru следующие материалы:
1. Текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями.
2. Сведения об авторе в установленной форме (бланк прилагается).
3. Скан-копию (или разборчивую цифровую фотографию) квитанции об уплате за включение в
сборник.
В течение трех рабочих дней после получения заявки Оргкомитет электронной почтой
направляет автору уведомление о получении материалов с результатами их проверки на
соответствие требованиям конференции.
Материалы не рецензируются и не возвращаются. Статья (до 5 страниц) включается в
сборник только после подтверждения оплаты. К публикации не принимаются материалы, не
соответствующие тематике конференции или правилам оформления, а также материалы,
представленные с нарушением установленного порядка. В случае отклонения материалов оргвзнос
возвращается автору за вычетом стоимости почтового перевода (перечисление производится на
адрес, указанный как «адрес для отправки сборника» в регистрационной форме автора сборника).
Регистрационный взнос составляет:

по Казахстану: 3000 тенге без доставки материалов конференции (самовывоз) и 4500 с
рассылкой по указанному адресу;


в страны СНГ и дальнего зарубежья: 40 долларов США (можно по курсу в рублях) с
рассылкой материалов конференции по указанному адресу и 20 долларов США (можно по курсу в
рублях) – материалы конференции предоставляются в электронном виде по e-mail.
Регистрационный взнос принимается наличными или отправляется почтовым переводом на
имя Тулегеновой Э.Б. по адресу: 050020, г. Алматы, ул. Сатпаева 16-18-18а, университет
«Туран», каб. 403.
Один участник может опубликовать не более двух статей (тезисов). При публикации одним
автором (или коллективом авторов) двух статей (тезисов) оргвзнос уплачивается по каждой статье
(тезисам) отдельно. При этом отправляется два полных комплекта материалов, соответственно, в
двух файлах-архивах.
Председатель оргкомитета: Алшанов Рахман Алшанович, ректор университета «Туран»,
д.э.н., профессор.
Заместитель председателя оргкомитета: Исламгулова Светлана Константиновна,
проректор по науке и аккредитации университета «Туран», д.п.н., каб. 405, тел. 387-36-48, e-mail:
svet_islam@mail.ru
Технический секретарь: Тулегенова Эльвира, помощник проректора по науке и
аккредитации университета «Туран», каб.403, телефон 8 (727) 387 36 36 (внутр. 756), мобильные:
+7 777 3530800; +7 707 1232007, e-mail: e.tulegenova@mail.ru
Контактная информация
Документация и дополнительные сведения о конференции доступны в сети Интернет на webсайте: http://turan-edu.kz/ . Контактный телефон: 8 (727) 387 36 36 (внутр. 756) (разница во
времени с Москвой: + 2 часа).
E- mail: turan_isdc@mail.ru
_____________________________________________________________________________
Шановні колеги!
Міжнародний центр розвитку ділової етики, Кафедра психології і педагогіки Факультету
соціології
і
права
Національного
технічного
університету
України ―Київський
політехнічний інститут‖ запрошують Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній
конференції "Розвиток соціальної відповідальності студентів у просторі вищої технічної освіти",
що відбудеться 18-19 жовтня 2013 р. у Національному технічному університеті України
"Київський політехнічний інститут".
Заявки на участь у конференції і тези доповідей прохання подавати на електронну
скриньку pptu@kpi.ua.
_____________________________________________________________________________
SAKARYA UNIVERSITY ORGANIZES ITIMET 2013 CONFERENCE
INTERNATIONAL TREND and ISSUES in MEDICINE and TECHNOLOGY
CONFERENCE 2013
Kyrenia/North CYPRUS
25-27 December 2013
www.itimet.net
Call for papers
International Trend and Issues in Medicine and Technology Conference (ITIMET) aims to
provide a multinational platform where the latest trends and issues in medicine and technology
can be presented and discussed in a friendly environment with the aim to learn from each other.
Prospective presenters are encouraged to submit proposals for papers and
posters/demonstrations that offer new research or theoretical contributions. Presentations should

be in Turkish and English and should address both theoretical issues and new research
findings.
Furthermore if the presenter is unable to attend the oral presentation, the virtual presentations
or video presentations are available. For further information on how to submit, please refer to
the Paper Submission section on our website. For paper guidelines, please refer to the Paper
Guidelines section.
ITIMET 2013 conference is supported by Sakarya University and TASET and will take place
on December 25-27 2013 at Cratos Hotel, Kyrenia, Turkish Repuplic of North Cyprus. All full
paper presentations will be published in an online proceeding book of ITIMET 2013 and the
selected papers will be published in The Online Journal of Medical and Technologies.

We would like to invite you to share your experience and your papers with academicians and
professionals.
Conference Language
The official languages of the conference are English and Turkish. Proposals can be sent and be
presented in either language. But all submission proccess will be done in English. Please,
submit your proposal according to the following presentation category descriptions in paper
guidelines.
Deadlines
Abstract Deadline : December 15, 2013
Full Article Deadline : December 30, 2013
Registration Fee Deadline : December 20, 2013

_____________________________________________________________________________

Запорізька міська громадська організація «Істина»
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ СВІТУ:
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ФАКТОРИ РОЗВИТКУ»
м. Запоріжжя, 27-28 вересня 2013 р.
Загальна інформація
Мета конференції: Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового
розгляду сучасного стану юридичної науки в Україні та світі з залученням зусиль молодих
науковців з усіх куточків України та зарубіжних держав, які займаються дослідження усіма без
виключення галузями юридичної науки.

До участі в міжнародній конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці
юридичних факультетів ВНЗ та юридичних ВНЗ, а також практичні працівники з України та
зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері права.
Форма проведення: заочна
Мова конференції: українська, російська, англійська.
В рамках конференції планується робота наступних секцій:
1. Історія та теорія держави та права, філософія права;
2. Конституційне право, міжнародне публічне право;
3. Цивільне право та процес, сімейне право, житлове право, міжнародне приватне право;
4. Господарське право та процес;
5. Трудове право, право соціального забезпечення;
6. Екологічне, земельне, аграрне право;
7. Адміністративне право та процес, фінансове, інформаційне право;
8. Кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія;
9. Кримінальний процес, криміналістика.
Реєстрація
Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, до 24 вересня 2013 року
(включно) мають заповнити заявку на участь на сайті ЗМГО «Істина» та надіслати електронною
поштою до організаційного комітету наступні документи:
1) тези доповіді;
2) відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для тез – Тези, підтвердження
сплати організаційного внеску – Внесок
Наприклад: Коваленко_Тези, Коваленко_Внесок
Електрона адреса: istina.pravo@gmail.com
Вимоги до тез доповіді
 Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman №12,
праворуч)
 Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times
New Roman №14, жирний. Наприклад:
Пріоритети реформування податкового законодавства України
 Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я по-батькові автора, повна назва
установи, де навчається автор: шрифт Times New Roman №12.
Наприклад:
Коваленко Сергій Борисович,
студент юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка


Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4,
поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою
«Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із
вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки
(сторінок), наприклад: [4, с. 89].
 Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.
Організаційний внесок

Організаційний внесок становить 80 грн. для учасників з України та 15 доларів для учасників з
інших держав.
Усі учасники конференції забезпечуються збірником тез конференції.
Збірник буде надісланий до 12 жовтня 2013 року на поштову адресу учасників, вказану у заявках,
при відсутності додаткової плати за поштову пересилку збірника.
Порядок сплати організаційного внеску
ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ (80 ГРН.)
Організаційний внесок необхідно надіслати на транзитний рахунок 29248150000006 в АКБ
«Укрсоцбанк»
 МФО 300023
 код ОКПО 00039019
 Призначення платежу: Поповнення СКР № 26259996003310 Сопін Артем Станіславович
Перерахунок організаційного внеску можна зробити в відділенні будь-якого банку в Україні.
ДЛЯ УЧАСНИКІВ З ІНШИХ ДЕРЖАВ (15 ДОЛАРІВ)
Учасникам конференції з інших держав необхідно оплатити організаційний внесок за допомоги
міжнародної системи грошових переказів – Migom (www.migom.com). Оплату необхідно
здійснити на Сопіна Артема Станіславовича.
Координати організаційного комітету

Запорізька міська громадська організація «Істина»
вул. Лермонтова 19, м. Запоріжжя, 69005
Телефон: 095 440 91 76
Електронна адреса: istina.pravo@gmail.com
Сайт:www.istina-zp.org.ua
_____________________________________________________________________________________

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
ПОЛІСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, м. ПІНСЬК, БІЛОРУСЬ
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ м. КАТОВІЦЕ, ПОЛЬЩА
ВИЩА ДЕРЖАВНА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ШКОЛА
ІМ. КС. БРОНІСЛАВА МАРКЄВІЧА М. ЯРОСЛАВ, ПОЛЬЩА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
До уваги студентів і аспірантів !
21 – 22 листопада 2013 року кафедра обліку і аудиту Львівського інституту
банківської справи Університету банківської справи НБУ проводить VІ Міжнародну
студентську наукову конференцію на тему:
“Проблеми обліку, аналізу і аудиту
в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів”
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі секцій конференції за такими напрямами:
 проблеми функціонування та розвитку облікової системи;
 аналіз виробничо-фінансової діяльності підприємств, організацій, установ у
посткризовий період;
 аудит і тенденції його розвитку в сучасних умовах;
 розвиток системи контролю банківських установ;
 обліково-аналітичне забезпечення оцінки ефективності банківської діяльності.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.
Програма конференції:
20 листопада 2013 р.
Заїзд та поселення учасників конференції
21 листопада 2013 р.
900 – 1000 - реєстрація учасників конференції
( вул. Січових Стрільців, 11, 2-й корпус ЛІБС, ауд. 101)
1000 – 1300 - відкриття конференції, пленарне засідання
1300 – 1400 - перерва на каву
1400 – 1700 - секційні засідання
22 листопада 2013 р.
1000 – 1200 - підведення підсумків конференції
1200 – 1300 - обідня перерва
1300 - 1800 - екскурсія по місту
Від’їзд учасників конференції
Умови участі:
До участі запрошуються студенти, аспіранти.

Заявку на участь в конференції та текст тез доповіді просимо висилати на
електронну адресу оргкомітету до 25 жовтня 2013 року. Після чого кожний автор має
отримати підтвердження на електронну адресу про отримання в повному обсязі його
матеріалів.
Конференція проходитиме за адресою:
Фінансово-економічний факультет Львівського інституту банківської справи
УБС НБУ, 101 ауд., вул. Січових Стрільців, 11., м. Львів.
За підсумками конференції учасникам видається збірник публікацій та довідки про
участь. Пересилання поштою матеріалів конференції не передбачено.
Оплату за проїзд і проживання учасники конференції здійснюють в індивідуальному
порядку.
В заявці необхідно вказати потребу в бронюванні місць для проживання,
контактний телефон та електронну адресу.
Вимоги до оформлення тез доповіді:
1. Обсяг тексту – 2-3 повних сторінки формату А4, орієнтація – книжна.
2. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве –20 мм.
3. Шрифт – Times New Roman; розмір шрифту – 14; міжрядковий інтервал – 1,5.
4. Перший рядок – назва статті (шрифт напівжирний, великі букви, вирівняний за
центром).
5. Другий рядок – прізвище, ім'я, по-батькові автора (авторів), спеціальність, група.
6. Третій рядок – назва учбового закладу.
7. Четвертий рядок – науковий керівник (прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене
звання).
Пункти 5-7 оформляються 12 шрифтом, вирівняний по центру.
8. Структура тексту:
• анотація (2-4 речення на мові статті) та ключові слова (розмір шрифту – 12, курсив);
• вступ, постановка проблеми;
• виклад основного матеріалу;

висновки і пропозиції;
• список використаних джерел (розташовані в порядку звертання в тексті, розмір
шрифту – 12).
!!! Зверніть увагу !!!
• Відповідальність за висвітлений в тезах матеріал несуть автори доповідей та їх
наукові керівники.
• Матеріали, надіслані пізніше встановленого терміну до публікації не приймаються.
Оргкомітет залишає за собою право редакційних правок та відхилення матеріалів,
що не відповідають вимогам.
Адреса оргкомітету:
кафедра обліку і аудиту ЛІБС УБС НБУ
79000 м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11
Електронна адреса: kafoaLIBS@meta.ua
Контактні особи:
з організаційних питань – Іваньчук Оксана Йосипівна,
тел.(032) 297-72-20;
з питань публікації – Демко Ірина Іванівна, Вагнер Ірина Михайлівна,
тел. (032) 297-72-20.
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Інститут економіки і міжнародних відносин
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
Міжнародна науково-практична конференція
«МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ»
м. Ужгород, 27-28 вересня 2013 р.
Загальна інформація
Мета конференції: Конференція проводиться з метою здійснення комплексного
наукового розгляду сучасного стану міжнародних відносин з залученням зусиль
науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав, які
досліджують актуальні проблеми розвитку міжнародних відносин сучасних держав.
Форма проведення: дистанційна.
Мова конференції: українська, польська, словацька, російська, англійська.
До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та
науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та зарубіжних
держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері економічних,
політичних, соціологічних та історичних наук.
В рамках конференції планується робота наступних секцій:
1. Економічна теорія та історія економічної думки.
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
3. Економіка та управління національним господарством.
4. Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
6. Інновації та інвестиційна діяльність.
7. Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.
8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
9. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
10. Гроші, фінанси і кредит.
11. Фінанси та податкова політика.
12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
13. Статистика.
14. Маркетинг.
15. Сучасний менеджмент.
16. Логістика та транспорт.
Реєстрація
Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають надіслати
електронною поштою до організаційного комітету до 27 вересня 2013 року (включно)
наступні документи:
1) заповнену за зразком заявку;
2) тези доповіді;
3) відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка,
для тез –
Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок.
Наприклад: Троценко_Заявка, Троценко_Тези, Троценко_Внесок.
Електронна адреса: conf@ieir.uzhgorod.ua
Вимоги до тез доповіді
– прізвище, ім’я по-батькові автора, повна назва
установи, де навчається або працює автор.
Наприклад:

Секція: Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
Міграційні процеси як фактор розвитку міжнародних відносин
Троценко Леся Дмитрівна к.е.н., доцент кафедри міжнародних відносин
Національного університету «Острозька академія»
-4,
поля:
верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman - 14, міжрядковий інтервал 1,5.
нці тексту під назвою
«Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками
із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера
сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
до 5 сторінок зі списком використаних джерел.
Організаційний внесок
Розмір організаційного внеску становить 150 грн. (або 30 доларів США, учасникам
СНД).
Усі учасники конференції забезпечуються збірником тез конференції, сертифікатом
учасника, які будуть направлені до 20 жовтня на поштову адресу учасника, вказану у
заявці.
Порядок оплати організаційного внеску
Учасникам з України організаційний внесок необхідно оплатити за наступними
реквізити:
Отримувач: ПАО КБ «Приватбанк»
Номер рахунку: 29244825509100
МФО: 305299
ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: Поповнення СКР № 6762 4683 0641 5294 Дроздовського
Ярослава Петровича. Перерахунок організаційного внеску можна зробити в відділенні
будь-якого банку в Україні.
Учасникам з інших держав необхідно оплатити організаційний внесок за допомоги
міжнародної системи грошових переказів – CONTACT (детальна інформація
міститься на офіційному сайті системи – www.contact-sys.com). Оплату необхідно
здійснити на Дроздовського Ярослава Петровича.
Координати оргкомітету
Інститут економіки і міжнародних відносин
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
88000, Україна, м. Ужгород, пл. Народна, 3
Адреса: conf@ieir.uzhgorod.ua
Сторінка університету: www.univ.uzhgorod.ua
Сторінка факультету: www.ieir.uzhgorod.ua
Телефон: 099 273 83 99
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Житомирський державний технологічний
університет
Барановичський державний університет
Бєлгородський державний національний
дослідницький університет
В’ятська державна сільськогосподарська академія
Воронежський державний технічний університет
Інститут економіки природокористування та
сталого розвитку НАН України
Південно-західний державний університет

Тверський державний технічний університет
Тюменський державний університет
Кафедра економіки підприємства
І Міжнародна науково-практична
конференція
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ
МОДЕЛІ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА
м. Житомир
21-22 листопада 2013 р.
Шановні колеги!
Житомирський державний технологічний університет запрошує вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів, а також фахівців, які цікавляться проблемами формування ефективної моделі розвитку підприємств, до участі у роботі І Міжнародної науковопрактичної конференції «Формування ефективної моделі розвитку підприємства», яка
відбудеться 21-22 листопада 2013 року.
Робота буде проводитись за секціями:
Секція 1. Економіка, організація та управління підприємством
Секція 2. Економіка природокористування та ресурсозбереження
Секція 3. Управління персоналом та мотивація праці
Публікація матеріалів конференції
За результатами роботи конференції, тези доповідей учасників будуть розміщені на сайті
http://www.ztu.edu.ua/ та надруковані у збірнику матеріалів конференції.
Роботи, які не відповідають вимогам чи надійшли із запізненням, не будуть розглядатися.
Умови участі у конференції
Тези, заявку на участь та копію квитанції про оплату необхідно надіслати на електронну
адресу оргкомітету до 10 листопада 2013 року. Підтвердження про одержання матеріалів
буде надіслане протягом 2 робочих днів.
Умови публікації тез
Для компенсації витрат, пов’язаних з підготовкою й виданням матеріалів конференції та
їх розсилкою, організаційний внесок становить:
- для учасників з України - 95 грн; (оплату здійснювати переказом на
розрахункову картку Приватбанку № 5168-7572-0280-2825 на імя Марченко К.С.,
вказуючи ПІБ автора)
- для іноземних участників - 15 доларів США
(оплату потрібно здійснювати поштовим переказом за адресою: Україна, індекс 10004,
м.Житомир, Марченко Катерині Сергіївні, «за вимогою», вказуючи ПІБ автора)
Вимоги до оформлення матеріалів
1. Офіційні мови конференції - українська, російська, англійська та польська.
2. Матеріали конференції повинні відповідати наступним вимогам:
Параметри сторінки:
– розмір сторінки – А5, орієнтація книжкова;
– поля – 20 мм зі всіх боків;
– сторінки без нумерації.
Індекс УДК (у лівому верхньому кутку перед відомостями про авторів, розмір 9 пунктів).
Ініціали та прізвища авторів (гарнітура «Times New Roman», розмір 11 пунктів, напівжирним, виключка вправо); їх вчений ступінь, посада чи професія, місце роботи або назва
навчального закладу.
Назва (гарнітура «Times New Roman», розмір 10 пунктів, прописними літерами, напівжирним, виключка по центру). Текст (гарнітура «Times New Roman», розмір 10 пунктів,
виключка двостороння).
Параметри абзацу:

– перший рядок – 6 мм;
– інтервал між рядками – одинарний;
– інтервал перед абзацом та після нього – 0
пунктів.
Формули мають бути набрані в редакторі формул, рисунки згруповані. Обсяг - до 4х
повних сторінок. Список літератури не подаватати.
Контактна інформація оргкомітету
Поштова адреса:
Кафедра економіки підприємства
Житомирський державний
технологічний університет,
вул. Черняховського 103
м. Житомир 10005
Україна
e-mail: ke.nauka.zdtu@gmail.com
тел.: +380 412 241421
Відповідальні особи:
Марченко Катерина Сергіївна - асистент
кафедри економіки підприємства, ЖДТУ
Тел. +380 63 8664919
e-mail: ekaterinazt@mail.ru
_______________________________________________________________________
Стартував шостий сезон Всеукраїнського студентського чемпіонату зі стратегічного
менеджменту GMC Junior 2013
За 5 років існування в Україні чемпіонат залучив більше 40 000 студентів з усіх куточків
України і підготував до реалій бізнесу ціле покоління молодих талановитих менеджерів.
Двічі в історії змагання перше місце у Міжнародному фіналі займали українські
студенти!
З 1 вересня відкрита реєстрація учасників шостого сезону Всеукраїнського студентського
чемпіонату зі стратегічного менеджменту GMC Junior. Кожен студент 3-5 курсів ВНЗ
України може безкоштовно зареєструватися та взяти участь у Чемпіонаті. Створи свою
команду, яка в рамках GMC Junior стане радою директорів великої компанії!
Завдання команди: вивчити історію розвитку компанії (кейси змагання),
проаналізувати її фінансовий стан, наявні виробничі потужності, частку на ринку та
потенціал її розвитку. Відповідно до проведеного аналізу, команда повинна розробити та
впровадити стратегію компанії для її успішного розвитку і досягти максимальної вартості
акції. Переможе та команда, вартість акцій віртуальної компанії якої буде найбільш
високою.
Участь у проекті дає студентам можливість:
- Відчути реалії конкурентної боротьби в бізнесі
- Застосувати свої знання на практиці
- Познайомитися з топ-менеджерами та власниками найбільших компаній України
- Отримати перспективну роботу
- Отримати унікальний досвід управління великою компанією

Промотур змагання стартує 23 вересня і пройде в 27 містах, 130 ВНЗ України. Змагання
розпочнеться 14 жовтня і буде складатися з 2 турів (в режимі online), Фіналу (в режимі
offline), а також Національного коктейлю, на якому буде оголошена команда-переможець
змагання GMC Junior 2013. Переможець отримує головний приз – участь в першому турі
дорослої Ліги змагання GMC, де будуть боротися за звання кращої управлінської команди
на рівні з топ-менеджерами найбільших компаній країни. Детальніше - в календарі
змагання http://gmc.in.ua/ru/calendar?event=45&year=2012&month=12&day=21
НОВОВВЕДЕННЯ:У 6-му сезоні GMC Junior кількість команд обмежена. Поспішай
потрапити в число зіркових 512 команд. Реєстрація на сайті www.gmc.in.ua до 10 жовтня
2013 року.
Змагання GMC Junior представлено в кожному регіоні координатором, контакти якого
можна знайти на сайті http://www.gmc.in.ua/ru/contacts.
Кожен регіон представляє наставник - успішний учасник чемпіонатів GMC попередніх
років, який буде консультувати команди зі свого регіону. Контакти наставників шукайте
на сайті http://www.gmc.in.ua/ru/mentors
Чемпіонат GMC Junior традиційно пройде за підтримки Міністерства освіти і науки
України, а також Всеукраїнської студентської ради при МОНУ.
Партнери GMC Junior 2013: Ernst & Young, Happy Farm, Microsoft, КА «ШАГ», ВСС,
КМЦТ.
За детальнішою інформацією звертатися до представника проекта GMC Junior 2013 в
Закарпатській області Миколи Сюська
0665309385
kolasyusko@ukr.net
_____________________________________________________________________________

Інформаційні повідомлення щодо проведення наукових форумів знаходяться у відділі
науково-технічної інформації
тел. 3-35-45

