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II Міжнародна науково-практична конференція
«ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ»
27-28 вересня 2013 року, м. Донецьк
Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасних
економічних наук. В сучасних умовах усі наукові напрямки розвиваються достатньо
динамічно, а тому публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і
важливим кроком для кожного вченого. Постійно з'являється безліч нових оригінальних
ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громадськості.
Секції конференції:
СЕКЦІЯ 1. Мікроекономіка.
СЕКЦІЯ 2. Макроекономіка.
СЕКЦІЯ 3. Економетрика.
СЕКЦІЯ 4. Економічна статистика.
СЕКЦІЯ 5. Інституціональна економіка.
СЕКЦІЯ 6. Економічна історія.
СЕКЦІЯ 7. Історія економічних вчень.
СЕКЦІЯ 8. Економіка галузевих ринків.
СЕКЦІЯ 9. Економіка суспільного сектору.
СЕКЦІЯ 10. Економіка освіти.
СЕКЦІЯ 11. Економіка праці.
СЕКЦІЯ 12. Економіка розвитку.
СЕКЦІЯ 13. Міжнародна економіка.
СЕКЦІЯ 14. Фінансова економіка.
СЕКЦІЯ 15. Банки та банківська діяльність.
СЕКЦІЯ 16. Ринок цінних паперів.
СЕКЦІЯ 17. Теорія ігор.
СЕКЦІЯ 18. Поведінкова та експериментальна економіка.
СЕКЦІЯ 19. Нова політична економія.
СЕКЦІЯ 20. Економіка фірми.
СЕКЦІЯ 21. Економіка і менеджмент інновацій.
Офіційні мови конференції: українська, англійська та російська.
Форма проведення конференції: дистанційна.
Для участі у конференції необхідно:
1. До 27 вересня 2013 року (включно) надіслати на електронну адресу:
office@siee.donetsk.ua
1.1. Тези доповіді на українській, російській чи англійській мові.
1.2. Відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва
файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має
містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад: Семченко_С.Т._Квитанція).
2. Заповнити анкету учасника на сайті Східноукраїнського інституту економіки та
управління.
3. Сплатити організаційний внесок (80 грн.) можна за наступними банківськими
реквізитами:
Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк», Рахунок одержувача: 26259007549626,
ОКПО(ІПН):

2325517541, МФО банка одержувача: 351005, П.І.Б. : Бокша Любов Олексіївна,
Призначення
платежу: поповнення карткового рахунку Бокши Л.О. від П.І.Б.
Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні.
Вимоги до тез доповідей:
– до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word у вигляді файла
з розширенням *.doc, *.docх; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий
інтервал;
абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
(шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення
навчання;
(шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.
Наприклад:
Секція конференції.
Семченко С.Т.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановсько
м. Донецьк, Україна
РОЗВИТОК НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ
прізвища та ініціалів учасника
конференції (наприклад: Семченко_С.Т._Тези).
«Список
використаних джерел». У тексті посилання на використані джерела позначаються
квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через
кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [3, с. 12].
Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу,
вказану у анкеті, протягом п’ятнадцяти днів після проведення конференції.
***
Оргкомітет конференції:
Східноукраїнський інститут економіки та управління
Поштова адреса: a/c 2311, 83007, м. Донецьк
Офіційна веб-сторінка: www.siee.donetsk.ua
Електронна пошта: office@siee.donetsk.ua
Контактний телефон: +38 095 314 96 69
___________________________________________________________________________

Ужгородський національний університет
Європейська Бізнес Асоціація
Громадська організація «Агенція Європейських інновацій»
Громадська організація «Інститут інновацій та партнерства»
Громадська неприбуткова організація «Український науковий клуб»
Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України спільно з
Інститутом правознавства Національного університету «Юридична академія
України ім. Я. Мудрого» та Українським центром сприяння розвитку публічноприватного партнерства 15.10.2013 у рамках Міжнародного науково-технологічного
форуму «Наука. Інновації. Технології – 2013» (м. Київ, вул. Салютна, 2 Б,

Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза») проводить секцію «Публічно-приватне
партнерство у сфері науки та інновацій» (регламент додається).
В рамках секції планується обговорення питань публічно-приватного партнерства між
центральними та місцевими органами виконавчої влади, державними науковими та
промисловими підприємствами і організаціями та підприємствами приватного сектору
економіки, а також стратегічне бачення розвитку публічно-приватного партнерства в
Україні.
За результатами секції заплановано підготовку аналітичних матеріалів щодо стану та
наявних проблем розвитку публічно-приватного партнерства, а також рекомендацій Уряду
України щодо шляхів їх вирішення.
_____________________________________________________________________________
Міжнародний науково-технологічний форум
«Наука. Інновації. Технології - 2013»
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ НАУКИ, ІННОВАЦІЙ ТА
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО
ПАРТНЕРСТВА
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМ.
Я.МУДРОГО»
ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО
У СФЕРІ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ
15 жовтня 2013 р.
Питання для обговорення:
1)

міжнародний досвід запровадження механізмів ППП у сфері науки та інновацій;

2)
ППП як інструмент удосконалення системи фінансування та управління
інноваційною та науково-технічною діяльністю;
3)
доцільність створення Ради при Президенті України з представників органів
державного управління, провідних наукових установ, вітчизняних та іноземних інвесторів
з функціями стратегічного форсайту;
4)
репрезентативність секторів науки і бізнесу у визначенні пріоритетних напрямів
науки і техніки та інноваційної діяльності, запровадження технологічних платформ;
5)
законодавче закріплення можливості участі приватного бізнесу у співфінансуванні
державних науково-технічних програм і проектів.
16.15 – 17.30 –
ППП між державними науковими установами і компаніями
приватного сектору /Партнерство у сфері R&D та інновацій/
Питання для обговорення:
1)
розширення повноважень державних наукових установ у розпорядженні
результатами досліджень та розробок, розроблених за бюджетні і власні кошти;

2)
усунення в чинному законодавстві перешкод для створення корпоративних форм
ППП за участю бюджетних установ;
3)
створення на базі наукових установ центрів компетенції з трансферу технологій та
залучення ефективного менеджменту до комерціалізації результатів R&D в ринковому
середовищі;
4)

ППП у фінансуванні інноваційної діяльності, розвиток венчурного інвестування;

5)
інноваційні кластери, як перспективні організаційно-правові форми регіонального
ППП.
17.30 – 18.00 – Завершальна дискусія, схвалення рекомендацій
_____________________________________________________________________________
Міністерство освіти і науки України
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України
Інститут педагогіки НАПН України
Хмельницька обласна рада
Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
7-8 листопада 2013 року
на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії відбудеться ХІІ
всеукраїнська історико-педагогічна
науково-практична конференція
„Джерельна та історіографічна основа сучасних історико-педагогічних досліджень”
Основні напрями роботи конференції:
Джерельна основа історико-педагогічних досліджень: концепції і підходи.
Джерелознавство як складова історико-педагогічної науки.
Класифікація та систематизація джерельної бази дослідження: сучасний стан,
проблеми, перспективи.
Історіографія дослідження педагогічних персоналій.
До участі запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів,
працівники органів управління освіти, учителі, докторанти, аспіранти, магістранти.
Робоча мова конференції: українська.
Мета проведення заходу – сприяння оновленню і удосконаленню способів і методів
рефлексії розвитку історико-педагогічного процесу з сучасних теоретико-методологічних
позицій.
Для участі у роботі конференції потрібно до 10.10.2013 року надіслати на адресу
оргкомітету заявку з відомостями про учасника [додаток 1] та текст статті із зазначенням
напряму (статті будуть надруковані у збірнику наукових праць „Педагогічний дискурс” та
у „Історико-педагогічному альманасі”, які включено до переліку наукових фахових видань
України). Видання збірника наукових праць „Педагогічний дискурс” буде здійснено до
початку роботи конференції.
Обов’язково вказати форму участі: – виступ; – виступ та публікація статті; –
публікація статті. Матеріали, які не відповідають тематиці конференції, оформлені з
порушенням вимог до оформлення, публікуватися не будуть. Остаточне рішення про

публікацію матеріалів приймає організаційний комітет, про що буде повідомлено
учасників. Організаційний внесок за участь у конференції становить: безпосередня участь
– 100 грн. (сплачується при реєстрації); заочна участь – 50 грн. (сплачується на вказаний
нижче розрахунковий рахунок (призначення платежу – організаційний внесок за участь у
конференції 7-8.11.2013 р.)). Проживання за рахунок учасників конференції.
Матеріали необхідно надсилати на адресу оргкомітету:
Науковий відділ,
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, вул.Проскурівського підпілля, 139, м.
Хмельницький, 29013.
E-mail: kgpa_nauka@ukr.net
Тел.: (0382) 79-59-45
Контактні особи: Галус Олександр Мар’янович, Крищук Богдан Степанович (067914-74-98).
Вимоги до статей у збірнику наукових праць „Педагогічний дискурс”
1. До друку приймаються статті, які відповідають тематиці збірника, що
відображається у поставленому зверху зліва УДК.
2. Статті повинні бути написані в науковому стилі і не містити граматичних помилок.
3. Стаття повинна бути структурована і містити елементи, відповідно до Постанови
Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. №7-05/1, пункт 3 (Бюлетень
ВАК України. – 2003. – №1. – С.2).
Також стаття повинна містити список використаних джерел та літератури,
оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (див. Приклади оформлення бібліографічного
опису у списку джерел… (Бюлетень ВАК України. – 2009. – №5. – С.26-30)); анотації і
ключові слова (українською мовою після заголовка статті – 10-15 рядків, російською і
англійською мовами після списку використаних джерел та літератури).
4. Автор статті несе відповідальність за правильність та достовірність поданого
матеріалу, за точне цитування джерел і літератури та посилання на них, що він стверджує
своїм підписом на звороті останньої сторінки, вказавши: вичитано, відредаговано, дата,
підпис.
5. Рукопис статті подається на диску, що містить матеріали, набрані у вигляді
документа MS Word 97-2003 (пізніші версій цієї програми не допускаються). До диску
додається підписаний автором роздрукований варіант рукопису. Текст на диску повинен
бути ідентичним роздрукованому. Матеріали пересилаються у конверті формату А4.
6. Параметри документа: формат листка – А4 (орієнтація книжкова), поля – верхнє,
нижнє, праве, ліве – 2 см, шрифт – Times New Roman, Cyr, розмір 14, звичайного стилю,
без переносів та табуляцій, інтервали – міжрядковий – півтора, відступ першого рядка –
1,25 см, вирівнювання абзаців – за шириною.
7. Увесь текст повинен бути набраний шрифтом одного типу і розміру в одну колонку.
Не допускається використання вставок та гіперпосилань. Можна виділяти символи
(фрагменти тексту) курсивом та (або) напівжирним шрифтом. Бажано уникати (там, де це
можливо) набору тексту великими літерами. При наборі тексту необхідно дотримуватись
правил комп’ютерного набору тексту, зокрема, необхідно використовувати прямі лапки
(не парні), круглі дужки, розрізняти символи тире і дефіса (тире відокремлюється з обох
боків пробілами та є більшим за довжиною від дефіса). Нумерація сторінок не
проставляється (нумеруються сторінки олівцем на звороті роздрукованого примірника
рукопису).
8. Ілюстрації (рисунки, таблиці, формули, графіки, схеми) друкуються шрифтом 12pt,
розміщуються по центру, складові їх частини групуються в один об’єкт. Підписи до них та
посилання на них в тексті є обов’язковими. Загальна кількість ілюстрацій не повинна
перевищувати десяти (всі вони входять до загального обсягу статті).
9. Бібліографія до статті повинна включати мінімум 5 літературних джерел,
оформлених у встановленому порядку з обов’язковим зазначенням кількості сторінок. У
посиланні на використанні джерела та літературу зазначається їх порядковий номер у

списку літератури та сторінка, які проставляються у квадратних дужках (наприклад: [4,
с.32]). Якщо автор використовує посилання на декілька літературних джерел, то це
зазначається так: [4; 32]. Бібліографія складається в алфавітному порядку або за порядком
посилання в тексті. Статті без бібліографії редколегією розглядатися не будуть.
10. Обсяг статті повинен бути в межах 9-15 сторінок, набраних і оформлених
відповідно до п.п.6-9.
11. Матеріали розташовуються у такій послідовності: 1) індекс УДК; 2) ініціали та
прізвище автора(ів); 3) науковий ступінь, вчене звання, посада; 4) місце роботи: назва
установи (скорочена), населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви
установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться у
дужки; 5) назва статті (друкується малими літерами з першої великої); 6) анотація статті
та ключові слова українською мовою без назви статті і прізвища автора; 7) текст статті (з
дотриманням усіх наведених вище вимог); 8) список використаних джерел та літератури;
9) анотації статті та ключові слова російською і англійською мовами із зазначенням
прізвища й ініціалів автора(ів) та назви статті; 10) місце для запису дати надходження
тексту рукопису до редколегії – „__”________201_р.
Статті, оформлені з порушенням наведених вище вимог і подані пізніше
10.10.2013 р., прийматися до розгляду не будуть.
Вартість публікацій становить 20 грн. за 1 сторінку тексту, оформлену відповідно до
вищезазначених вимог (+ 25 грн. на пересилання збірників для авторів з інших міст). На
одну статтю надсилається один примірник збірника. У разі друкування статті у
співавторстві, при бажанні отримати додатковий(і) примірник(и) для співавтора(ів)
здійснюється доплата, яка становить 100 грн. Копії квитанцій про оплату подаються разом
із статтями, оригінали автори зберігають у себе. Статті докторів наук публікуються
безкоштовно.
Банківські реквізити для оплати:
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
код 02138872 в ГУДКУ Хмельницької області
р/р 35424001001229 код 815013
Призначення платежу: за друк статті (та організаційний внесок).
_____________________________________________________________________________
Шановні колеги!
Інформуємо Вас про проведення міжнародної науково-практичної конференції
«Ефективне управління економікою: теорія і практика», яка проводиться 4–5 жовтня 2013
року кафедрою економічної кібернетики Черкаським державним технологічним
університетом.
ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:
1. Заповнити заявку на участь у конференції, на яку можна перейти за посиланням: on-line
заявка.
2. Сплатити організаційний внесок.
3. Надіслати Оргкомітету до 3 жовтня 2013 р. (включно) на електронну адресу
conference@chdtu.ck.ua
наступні документи:
• тези доповіді
• відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску.
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська
Форма участі: дистанційна

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:
I. Заповнити заявку на участь у конференції, на яку можна перейти за посиланням: on-line
заявка.
II. Сплатити організаційний внесок.
III. Надіслати Оргкомітету до
3 жовтня 2013 р. (включно) на електронну адресу:
наступні документи:
відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску.
Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника
конференції.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:
Для оплати витрат на видання збірника тез доповідей необхідно внести організаційний
внесок у розмірі 120 грн.
Поповнити картковий рахунок члена Оргкомітету:
№ 5211 5373 2868 5180
Мандрікевич Ольга Василівна
Квитанцію обов'язково підписувати П.І.Б. учасника конференції.
Поповнення можливо тільки через термінали самообслуговування або у відділеннях
ПриватБанку.
Оплата організаційного внеску у відділенні будь- якого банку в Україні:
Одержувач: ПАТ КБ ПриватБанк
Код ОКПО банку: 14360570
Код МФО банку: 305299
Рахунок одержувача: 29244825509100
Призначення платежу: поповнення карти
№ 5211 5373 2868 5180, Мандрікевич Ольга
Василівна, ІПН 3191007363
_____________________________________________________________________________
Шановні пані та панове,
Велика делегація представників вузів та освітніх інституцій Німеччини візьме участь 3
жовтня 2013 року у „24. International Education Fair“, що відбудеться у готелі «Прем’єр
Палац» (бул. Т. Шевченка / вул. Пушкінська 5-7/29) (див. www.daad.org.ua).
Присутність такої великої кількості представників вузів Німеччини у Києві ДААД
використали як привід для проведення Семінару для налагодження контактів між вузами „Matchmaking“, на який ми Вас радо запрошуємо.
Семінар для налагодження контактів між німецькими та українськими вузам відбудеться
4 жовтня 2013 року з 14.00 до 18.00 у Ґете-Інституті у Києві (вул. Волоська, 12/4, Зала для
презентацій).
Метою даного заходу є налагодження контактів у сфері наукових інтересів і таким
чином закладення основи для майбутнього успішного співробітництва між українськими
та німецькими університетами.
_____________________________________________________________________________
XXX МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ,
ПЕРСПЕКТИВИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ
Конференція відбудеться 4–5 жовтня 2013 року у м. Львові

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної
економічної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін
дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень.
В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:
1. Економічна теорія.
2. Фінанси, гроші та страхування.
3. Банківська справа.
4. Міжнародна економіка.
5. Менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності.
6. Економіка підприємства.
7. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями,
комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства,
будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
8. Економіка праці та управління персоналом.
9. Бухгалтерський, управлінський облік і аудит.
10. Податкова політика України у розрізі трансформаційних процесів.
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма участі: заочна.
У разі заочної участі у конференції збірник тез буде надісланий учасникам заходу
на поштову адресу вказану в анкеті протягом десяти днів після проведення
конференції.
Умови участі у конференції:
До 4 жовтня 2013 року (включно) надіслати на електронну адресу:
nauka@lef.lviv.ua:
1) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;
2) від скановану (сфотографовану) квитанцію про сплату
організаційного внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до
прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті
слово «Квитанція» (наприклад: Васильєв С.Р._Квитанція)
3) заповнити анкету учасника на сайті Львівської економічної фундації.
Вимоги до тез доповідей:
• Обсяг – не більше 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft
Word for Windows у вигляді файлу з розширенням *.doc, *.docx; шрифт –
Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз.відступ – 10 мм;
поля – 20 мм.
Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді:
напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та
ініціали автора(не більше двох) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний
заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його
розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт –
напівжирний); текст.
Організаційний комітет
Львівської економічної фундації
79000, м. Львів, а/с 341
Web: lef.lviv.ua
E-mail: info@lef.lviv.ua
Tel.: +38 063 204 34 31
_____________________________________________________________________________

Запрошуємо команду вашого факультету взяти участь у змаганнях 2014 року.
Конкурс Jessup проводиться в Україні вже більше 10 років і проходить у два етапи національний та міжнародний. Офіційною мовою конкурсу є англійська. Під час
Національного раунду конкурсу протягом трьох днів команди студентів виступають в суді
в якості позивача та відповідача відповідно до заданої фабули. Юристи провідних
юридичних фірм, міжнародних організацій та державних установ приймають участь в
конкурсі в якості суддів. Переможець національного відбору отримує право представляти
Україну у міжнародному етапі конкурсу, який проходить у Вашингтоні.
Для студента-юриста участь у конкурсі - це можливість виявити його високу професійну
підготовку та запорука успішної професійної діяльності в майбутньому. Провідні
українські юристи, партнери юридичних фірм та керівники профільних управлінь,
викладачі кращих українських ВНЗ були учасниками Конкурсу в студентські роки, а
згодом оцінювали змагання в якості суддів.
Наразі триває реєстрація команд на участь у раундах сезону 2014 року. Команди
реєструються на сайті, роблять внесок за участь у розмірі 180 доларів (на сайті
міжнародної організації ILSA) і подають свої роботи (як позивач та відповідач), а в
лютому 2014 року за результатами усних раундів буде визначена команда - переможець,
яка представлятиме Україну на міжнародному рівні у Вашингтоні.
Більш детальну інформацію ви можете отримати перейшовши за посиланням
http://www.ilsa.org/jessuphome.
Результати минулого сезону конкурсу та багато іншого ви можете дізнатись, відвідавши
нашу сторінку на Facebook (http://www.facebook.com/pages/Jessup-Competition-UkrainianRounds/181498468652601?ref=hl)

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

