МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ
МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Факультет менеджменту та маркетингу
УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ В БИГДОЩІ (ПОЛЬЩА)
РЕЗЕКНЕНСЬКА АКАДЕМІЯ ТЕХНОЛОГІЙ (ЛАТВІЯ)
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АКАДЕМІЧНИЙ ПРОСТІР»
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА АЛЬТЕРНАТИВА»

Шановні науковці, викладачі ВНЗ, аспіранти,
представники бізнесу, урядових та громадських структур!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І Міжнародної науково-практичної конференції

«КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНІЙ
ЕКОНОМІЦІ»
яка відбудеться 26 квітня 2018 р. у Міжнародному університеті фінансів (МУФ) за адресою: м. Київ,
просп. Перемоги, 37, КПІ імені Ігоря Сікорського, корпус № 1.
Напрями роботи конференції (Секції):
1. Конкурентоспроможність європейських і українських компаній в сучасній глобальній економіці.
2. Міжнародна фінансово-інвестиційна та банківська діяльність в умовах глобалізації.
3. Механізми відновлення національної економіки та формування сприятливого економічного
середовища для розвитку бізнесу.
4. Міжнародна та національна безпека в процесі глобальних трансформацій.
5. Регулятивні механізми впливу глобальної економіки на конкурентоспроможність та економічну
безпеку держави.
Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.
Форма участі: очна, заочна
Для участі в конференції необхідно до 18 квітня 2018 р. надіслати на адресу електронної пошти
olga-sav@ukr.net:
- заявку на участь у конференції (названа прізвищем автора, zayavka_prizvische);
- тези доповіді (названа прізвищем автора, tezu_prizvische);
- скан-копію квитанції про сплату організаційного внеску.
ЗАЯВКА
на участь у роботі І Міжнародної науково-практичної конференції
«Конкурентні стратегії розвитку України в глобальній економіці»
Прізвище___________________Ім’я_________________По батькові____________________________________
Науковий ступінь____________Вчене звання______________Посада____________________________________
Організація (установа)___________________Адреса для листування, індекс_______________________________
Телефони: службовий____________________мобільний_______________________________________________
E-mail________________________________________________________________________________________
Назва доповіді_________________________________________________________________________________
Назва напряму (секції)___________________________________________________________________________
Планую (необхідне позначити)
- виступити з доповіддю (10 хв)
- заочна участь
Підпис___________________________Дата_____________________________

Вимоги до оформлення тез доповідей
Приймаються тези обсягом до 2 сторінок формату А-4. Тези мають бути оформлені відповідно до
вимог:
1. Поля: верхнє, нижнє – 2 см; ліве – 2,5 см; праве – 1,5 см; міжрядковий інтервал – 1,0; шрифт –
Verdana; кегль – 10; стиль – звичайний; абзацний відступ – 1,25. Вирівнювання «по ширині». Графіки та
рисунки виконувати вмонтованими засобами Word. Посилання на літературні джерела у тексті
обов’язкове та здійснюється за зразком: [1, с.1] (перша цифра – порядковий номер літературного
джерела; друга цифра – номер сторінки). Формули необхідно набирати в редакторі формул Microsoft
Equation, нумерація справа, в круглих дужках, не відступаючи від правого поля.
2. У верхньому лівому куті вказати УДК. У верхньому правому куті (від поля) зазначити прізвище,
ім’я, по батькові автора, нижче – науковий ступінь, вчене звання, посада, нижче – організація учасника.
Назву тез друкувати великими літерами симетрично до тексту. Основний текст (після пропуску двох
рядків). Література, яка має бути обов’язково оформлена згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
Зразок оформлення тез:
УДК 658:0048.1
БОГАТИР О.О.
Аспірант кафедри менеджменту та інновацій
Науковий керівник – к.е.н., доц. Коба Н.В.
Міжнародний університет фінансів
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Текст тез….
ЛІТЕРАТУРА:
1.
2.

3. Назва файлу повинна відповідати номеру секції та прізвищу автора або першого співавтора
(наприклад: 1_Petrov.doc).
4. Рукопис тез потрібно ретельно відредагувати. За мовні та стилістичні помилки несе
відповідальність автор.
Організація роботи конференції:
1. Організаційний внесок за участь у роботі конференції (редагування, видання збірника матеріалів
конференції, інші організаційні витрати) становить 150 грн.
Безкоштовно – для студентів, аспірантів та співробітників Міжнародного університету фінансів
(без надання збірника тез доповідей).
2. Грошову суму організаційного внеску перерахувати за реквізитами:
Отримувач: ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів».
Код отримувача: 21547613
Банк отримувача: ПАТ «Креді Агріколь Банк»
МФО 300614. Рахунок платежу: 26000001909001
Обов’язково вказати: За участь у конференції.
3. Реєстрація учасників конференції – 26 квітня 2018 р. в ауд. 2 Міжнародного університету
фінансів з 9.00 год. (м. Київ, просп. Перемоги, 37, корпус КПІ імені Ігоря Сікорського, № 1 (ліве крило).
4. Пленарне засідання конференції розпочнеться в ауд. 5 Міжнародного університету фінансів о
10.00.
Довідкова інформація для учасників конференції:
1. Оргкомітет залишає за собою право редагування та відхилення тез, якщо вони не відповідають
вимогам або тематиці конференції, а також у разі відсутності підтвердження оплати.
2. Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у конференції,
завчасно повідомити про це оргкомітет (телефоном або електронною поштою).
Адреса організаційного комітету:
Міжнародний університет фінансів, просп. Перемоги, 37, корпус 1 (ліве крило), м. Київ, Україна, 03056
Сайт www.iuf.kpi.ua Тел. +38(044) 277 43 28.
Контактна особа: доцент кафедри фінансів та обліку
Михайлик Ольга Михайлівна, моб. тел. (067) 277 18 75
E-mail: olga-sav@ukr.net
З повагою та впевненістю у плідній співпраці,
Організаційний комітет

