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КОНФЕРЕНЦІЇ
_____________________________________________________________________________
Міжнародна
науково-практична конференція
Пріоритети, напрями
та сучасні чинники
розвитку міжнародних
економічних відносин
4-5 жовтня 2013 року
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції вчених,
молодих вчених, аспірантів, здобувачів та студентів. На сьогодні усі наукові напрямки
розвиваються достатньо динамічно. Публікація – це результат дослідження який є
надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових
оригінальних ідей, теорій, що заслуговують уваги наукової громадськості. Мета
конференції – пошук рішень з актуальних проблем сучасної економічної науки,
встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і
дослідницьким досвідом.
Основні напрямки конференції:
1. Економічна теорія.
2. Світова економіка
3. Менеджмент.
4. Маркетинг.
5. Управління інноваціями та інноваційною діяльністю.
6. Регіональна економіка.
7. Логістика.
8. Економіка народонаселення і демографія.
9. Економіка та управління якістю.
10. Економічна безпека.
11. Управління знаннями в аспекті розвитку економічних наук.
12. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами
(промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та
інформатики, сфери послуг).
13. Економіка праці та управління персоналом.
14. Бухгалтерський облік та аудит.

15. Фінанси та податкова політика.
Офіційні мови конференції:
українська, російська, англійська.
Форма участі: дистанційна.
Збірник тез буде надісланий учасникам заходу, на поштову адресу вказану у заявці,
протягом 10 днів після проведення конференції.
ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0,
7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; 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.
Наприклад:
Фінанси та податкова політика.
Тичина С.Р.
Старший викладач кафедри менеджменту
Вінницького фінансово-економічного
університету
м. Вінниця, Україна
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІСКАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Сторінки не нумеруються.
Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою
«Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них
порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок),
наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.
ОБОВ`ЯЗКОВО! Заповнити форму заявки на участь у конференції в on-line режимі,
на яку можна перейти за посиланням, або яка міститься на офіційному сайті Центру
економічних досліджень та розвитку, (www.cesd.org.ua) у розділі «Конференція».
On-line форма заявки на участь у конференції
Надіслати на електронну скриньку оргкомітету conf@cesd.org.ua наступні матеріали:
1. Тези доповіді
2. Відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску.
ОБОВ`ЯЗКОВО! Назви файлів мають бути підписані українською мовою відповідно до
прізвища та ініціалів учасника конференції та мають містити позначення у другій частині,
наприклад:
Тичина С.Р._Квитанція
Тичина С.Р._Тези
Після отримання матеріалів, Оргкомітет протягом двох днів відправляє на адресу
учасника листа - «Підтвердження». Прохання учасникам, які не отримали підтвердження,
продублювати листа ще раз.
ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ ПРИЙОМУ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ УЧАСТІ У
КОНФЕРЕНЦІЇ:
4 ЖОВТНЯ 2013 р.
УВАГА!

З метою відшкодування організаційних, видавничих, поліграфічних витрат та витрат з
пересилання збірника матеріалів авторам, необхідно сплатити організаційний внесок у
розмірі 85 грн. (20 доларів США для учасників стран СНД) за одну публікацію.
Кількість публікацій від одного автора не обмежується.
Контактні дані Оргкомітету конференції:
Центр економічних досліджень та розвитку
Адреса для поштової кореспонденції: 65001,
Одеса 1, а/с 332
Адреса для відвідувачів:
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 17
W: www.cesd.org.ua
@: info@cesd.org.ua
T: +38 066 649 13 14
БАНКІВСЬКИ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ
Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"
Рахунок одержувача: 26257007211655
ОКПО: 1063825921
МФО банка одержувача: 351005
П.І.Б.: Десяткіна Ельза Миколаївна
Призначення платежу: поповнення рахунку Десяткіної Е.М. від П.І.Б.
Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні.
Для оплати організаційного внеску іншим
засобом, звертайтесь до оргкомітету.
Для учасників з країн СНД, організаційний
внесок становить 20 доларів США.
Сплатити організаційний внесок можна тільки за допомогою систем грошових переказів:
Western Union, Contact или Unistream. Отримувач: Десяткіна Ельза Миколаївна
Країна: Україна.

Збірник наукових праць
Розпочато формування збiрника наукових праць "Економiчний аналiз" (випуск 2013
року, том 14).
У зв'язку із запуском нового сайту вимоги до матеріалів дивіться на нашому новому
сайті http://econa.org.ua/.
Усі матеріали просимо до 18 жовтня 2013 року надсилати через систему
автоматизованої подачі матеріалів на сайті http://econa.org.ua/.
Запрошуємо до співпраці.
Кінцевий термін подачі матеріалів - 18 жовтня 2013 р.
З повагою,
редакційна колегія збірника наукових праць "Економічний аналіз"
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Редколлегией журнала «Закон и жизнь» принимаются научные статьи докторов наук,
кандидатов наук, молодых ученых (адъюнктов, аспирантов, соискателей), а также
практикующих юристов, которые занимаются научной деятельностью.
Научная статья, опубликованная в журнале «Закон и жизнь», считается публикацией в
профессиональном издании зарубежного государства согласно п. 2.1 Приказа
Министерства образования и науки Украины «Об опубликовании результатов
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук» № 1112 от 17
октября 2012 г.
В соответствии с положениями Регламента об оценке и классификации научных
журналов (утвержденными Постановлением Высшего совета по науке и
технологическому развитию Академии наук Республики Молдова № 196 от 18.10.2012 г.)
и Положением о научных и научно-методических публикациях (Приложение к Решению
Комиссии аттестации научных и научно-педагогических кадров № AT-8/1-2 от 23.12.2010
г.), разработанными в соответствии с положениями Кодекса о науке и инновациях
Республики Молдова № 259-XV от 15.07.2004 г., с поправками, и нормативными актами
Академии наук Республики Молдова и Национального Совета по Аккредитации и
Аттестации:
Требования редколлегии журнала «Закон и жизнь» к научной статьи:
- представляет собой личные размышления автора на тему, которую исследуют другие
ученные данной области, а также свой собственный опыт в изучении проблемы;
- излагает идеи, которые должны содержать высокий уровень обобщения, оригинальные
результаты, не рассмотренные ранее, с указанием возможности изучения данной
проблемы;
- содержит библиографический список, размещенный в конце статьи, а необходимые
сноски на него приводятся в содержании статьи;
- может иметь одного или нескольких авторов; не рекомендуется, чтобы статья малого или
среднего объема имела несколько соавторов, поскольку их вклад в работу может быть
оспорен;
- объем статьи варьирует в размере 9-10 страниц (но не более 20 000 символов с
пробелами);

- язык статьи: русский и английский. Требования к структурным компонентам научной
статьи, которые
должны быть четко изложены:
- название статьи (состоит не более чем из 10-12 слов, содержит точные понятия, которые
не допускают двусмысленности, соответствует содержанию, не «обещает» большего, чем
содержит, избегает терминов с несколькими значениями, излагается кратко, просто,
избегая глаголов: быть, иметь, получить; для научных статей больше подходят названиявопросы);
- краткое изложение (резюме) (на двух языках: русском и английском, предоставляет
информацию об исследовании, достаточно полную, достоверную, отредактированную с
высокой точностью, не включает в себя информацию, которая не встречается в тексте,
пишется ясно, в настоящем времени (прошедшее время используется только для описания
способов манипуляции переменными, содержит около 75-100 слов);
- ключевые слова (на двух языках: русском и английском);
- вводная часть (введение);
- цель статьи;
- методы и использованные материалы;
- выводы;
- библиографические ссылки.
При оценке представленных статей, редколлегия журнала
будет основываться на:
- соблюдении структурных требований научной статьи;
- элементах оригинальности;
- соблюдении редакционных конвенций: заголовки, аннотации, автора должны быть
идентифицированы;
- соблюдении технических требований для публикации статьи в журнале (Times New
Roman (TNR), размер шрифта 12, интервал между строками 1,5, формат A4 с полями:
левое - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее и нижнее - 2,5 см, все страницы статьи нумеруются).
Технический перевод
Если автор использует технический перевод статьи на русский язык, обязательно
необходимо осуществлять проверку и корректуру перевода. Статьи, в которых не будет
осуществлена проверка технического перевода, будут отправляться на доработку.
Публикация данных статей будет осуществлена позже в следующих номерах.
Порядок подачи научных статей

Для опубликования статьи в журнале «Закон и жизнь» № 11 за 2013 год необходимо
отправить на электронную почту publicare@legeasiviata.in.ua следующие материалы:
1. научную статью (пример оформления статьи можно посмотреть на сайте журнала в
разделе «Журналы»);
2. отсканированную квитанцию об оплате публикации статьи;
3. справку об авторе (фамилия, имя, отчество автора, место работы (учебы), контактный
телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес для отправки печатного экземпляра
журнала автору статьи);
4. отсканированное заявление об ответственности, подписанное автором статьи (бланк для
оформления заявления можно скачать на сайте журнала);
5. для лиц, которые не имеют ученую степень, отсканированную рецензию научного
руководителя. Последний срок отправки материалов: до 10 октября 2013 г.
(включительно)
Дата рассылки печатных экземпляров журнала № 11: 15 ноября 2013 г.
Условия и порядок оплаты публикации научной статьи
Стоимость публикации научной статьи – 650 гривен.
Украинским авторам деньги необходимо перечислить по следующим реквизитам:
получатель: ПАО КБ «Приватбанк», номер счета: 29244825509100, МФО: 305299, ОКПО:
14360570, назначение платежа: пополнение СКР № 4149 4377 4107 0799 Парфеновой
Инги Викторовны.
Авторам из других стран СНГ относительно порядка оплаты необходимо обращаться на
электронную почту: publicare@legeasiviata.in.ua
Контактная информация
Представительство правового журнала «Закон и жизнь» в Украине:
ул. Сегедская, 18, оф. 167, г. Одесса, 65009
Телефоны: +38 048 7959018, +38 066 5816859 Электронная почта:
publicare@legeasiviata.in.ua Официальные сайты:
www.legeasiviata.in.ua, www.legeazakon.md

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

