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"Інноваційні процеси економічного  
і соціально-культурного розвитку:  
вітчизняний та зарубіжний досвід"  

Оплату організаційного внеску потрібно  
здійснювати поштовим переказом 
за адресою: 
 
Україно-нідерландський факультет економіки  
та менеджменту, ТНЕУ 
бульвар Шевченка 9, каб. 24-25 
м.Тернопіль 
Україна, 46000 
 
Підвисоцькій Ользі Вікторівні 

До 28 лютого 2011 року необхідно надісла-

ти 2 копії паперового варіанту тез (одна 

копія повинна бути підписана авторами), 

заявку учасника та електронний варіант тез 

разом із квитанцією про сплату 

організаційного внеску за адресою 

оргкомітету.  

 

При потребі можливе бронювання місць у 

готелі або гуртожитку. Вартість проживання 

та броні учасники сплачують самостійно. 

Просимо потурбуватися про квитки на зво-

ротну дорогу.  

Прохання підтвердити участь у конференції 
до 4 квітня 2011 р. 
Реєстрація учасників відбудеться  
7 квітня з 9:00 до 10:00.  



Вимоги до оформлення тез:Вимоги до оформлення тез:Вимоги до оформлення тез:Вимоги до оформлення тез:  

Приймаються до друку тези доповіді обсягом 

1-2 сторінки, набрані у Microsoft Word у 

форматі *.doc або *.rtf. Шрифт Times New 

Roman, розмір 14. Міжрядковий інтервал - 

1,5. Поля - 20 мм. Абзац – 10 мм. Назва 

файлу повинна відповідати прізвищу першо-

го співавтора.  

Прізвище, ініціали автора, співавторів (всіх, 

не більше трьох) пишуться справа курсивом; 

під ними - місто, навчальний заклад; через 

два інтервали - назва тез великими літерами; 

через два інтервали - текст. 

НА КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ НА КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ НА КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ НА КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ     

РОБОТА ТАКИХ СЕКЦІЙРОБОТА ТАКИХ СЕКЦІЙРОБОТА ТАКИХ СЕКЦІЙРОБОТА ТАКИХ СЕКЦІЙ: 

СЕКЦІЯ 1 – Інвестиційні процеси 
  у глобальному середовищі 
 

СЕКЦІЯ 2 – Інституційне забезпечення  
  економічного зростання 
 

СЕКЦІЯ 3 – Євро 2012: економічні аспекти  
  проведення та прогнози соціально-
  економічних наслідків чемпіонату; 
 
СЕКЦІЯ 4 - Перспективи розвитку  
  національної економіки 
 

СЕКЦІЯ 5 -  Математичний інструментарій та  
  прикладні моделі інноваційного  
  розвитку 
 

СЕКЦІЯ 6 –  Проблеми сучасного менеджменту 
  і маркетингу 
 

СЕКЦІЯ 7  - Соціокультурна складова  
  у підготовці майбутнього фахівця 
 

СЕКЦІЯ 8  - Міжкультурні комунікації і сучасні  
  технології у діловому  спілкуванні 
 

СЕКЦІЯ 9 -  Моделі комунікативної поведінки  

Робочі мови конференції - українська,  
російська, англійська.  

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ!  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ І 
ПУБЛІКАЦІЮ ТЕЗ СТАНОВИТЬ  

100 100 100 100 ГРИВЕНЬ.ГРИВЕНЬ.ГРИВЕНЬ.ГРИВЕНЬ.  
Під час конференції будуть проводитись  

майстер-класи професорів із США та Нідерлан-
дів, 

а також он-лайн форуми за участю студентів 
і викладачів із зарубіжних університетів 

за тематикою секцій 1–8 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:  
 
Україно-нідерландський факультет економіки  
та менеджменту, ТНЕУ 

бульвар Шевченка 9, каб. 24-25 

м.Тернопіль, 

Україна, 46000  

 

тел. +38 (0352) 43-52-41 
факс. +38 (0352) 43-52-45 
 
Web: http://unf.tneu.edu.ua 
E-mail: kafedra_imm@mail.ru  
 

Запрошуємо студентів, слухачів магістрату-
ри, аспірантів та інших молодих учених взяти 
участь у роботі IV Міжнародної конференції 

 

“Інноваційні процеси економічного “Інноваційні процеси економічного “Інноваційні процеси економічного “Інноваційні процеси економічного     
і соціальноі соціальноі соціальноі соціально----культурного розвитку:  культурного розвитку:  культурного розвитку:  культурного розвитку:      

вітчизняний та зарубіжний досвід”, 
 
 

яка відбудеться 7—8 квітня 2011 року  
на Україно-нідерландському факультеті еко-
номіки та менеджменту  
Тернопільського національного  
економічного університету (м. Тернопіль). 

Учасники отримають тези доповідей до 
початку конференції.  


