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Повна назва навчального закладу /установи 
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Посада / курс _______________________________ 

 

Ви плануєте (необхідне підкреслити):  

 виступити на пленарному засіданні 

 виступити на засіданні секції № ______ 

 

Необхідне обладнання для доповіді: ____________ 

 

Контактна адреса____________________________ 
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Телефон (код міста)__________________ 
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ЗАЯВКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ  

"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. 13-14 

м.Тернопіль 

Україна, 46000 

 

Підвисоцькій Ользі Вікторівні 

Заявку, тези доповідей та копію квитанції 

про оплату просимо надіслати  

до 15 березня 2013 року на адресу: 

 

Україно-нідерландський факультет  

економіки та менеджменту, ТНЕУ 

бульвар Шевченка 9, каб. 24 

м.Тернопіль 

Україна, 46000 

 

E-mail: kafedra_imm@mail.ru 

 

При потребі можливе бронювання місць у 

готелі або гуртожитку. Вартість проживання 

та броні учасники сплачують самостійно.   

Просимо потурбуватися про квитки на  

зворотну дорогу.  

Прохання підтвердити участь у конференції 

до 15 квітня 2013 р. 

Реєстрація учасників відбудеться  

25 квітня з 9:00 до 10:00.  



Вимоги до оформлення тез:  

До опублікування приймаються тези доповідей, 

що не  друкувалися раніше, обсягом 1-2 сторін-

ки, набрані у Microsoft Word у форматі *.doc або 

*.rtf. Шрифт Times New Roman, розмір 14. 

Міжрядковий   інтервал - 1. Поля - 20 мм. Абзац 

– 10 мм. Назва файлу повинна відповідати 

прізвищу першого співавтора.  

Прізвище, ім'я автора / співавторів (не більше 

трьох) пишуться справа курсивом; під ними - 

місто, установа; через два інтервали - назва тез 

великими літерами; через два інтервали - текст. 

Роботи, не представлені у встановлений термін, 

не розглядаються. 

Запрошення до участі в конференції будуть 

надіслані авторам до 19 квітня 2013 р. 

НА КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ  

РОБОТА ТАКИХ СЕКЦІЙ: 

СЕКЦІЯ 1 – Інвестиційні процеси 

  у глобальному середовищі 
 

СЕКЦІЯ 2 – Інституційне забезпечення  

  економічного зростання 
 

СЕКЦІЯ 3 – Перспективи розвитку  

  національної економіки 

 

СЕКЦІЯ 4 - Математичний інструментарій та  

  прикладні моделі інноваційного  

  розвитку 

 

СЕКЦІЯ 5 -  Нова парадигма маркетингу 
 

СЕКЦІЯ 6 –  Новітні підходи в теорії і практиці      

  менеджменту 
 

СЕКЦІЯ 7  - Сучасні інформаційні технології у  

  менеджменті та маркетингу 

 

СЕКЦІЯ 8  - Міжкультурні комунікації і сучасні  

  технології у діловому спілкуванні 
 

Робочі мови конференції - українська,  

російська, англійська.  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ І 

ПУБЛІКАЦІЮ ТЕЗ СТАНОВИТЬ  

130 ГРИВЕНЬ  

(передбачає публікацію тез у збірнику  

конференції, один примірник програми 

конференції, сертифікат учасника  

(за необхідністю), часткове покриття  

витрат на організацію конференції та отри-

мання друкованих матеріалів поштою) 

Під час конференції проводитимуться  

майстер-класи професорів  

зі США, Данії та Нідерландів 

(англійською мовою). 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:  

 

Україно-нідерландський факультет економіки  

та менеджменту, ТНЕУ 

бульвар Шевченка 9, каб. 24 

м.Тернопіль, 

Україна, 46000  

 

тел. +38 (0352) 52-40-46 

факс. +38 (0352) 43-52-45 

 

Web: http://unf.tneu.edu.ua 

E-mail: kafedra_imm@mail.ru  

 

Запрошуємо молодих учених і студентів взяти 

участь у роботі VІ Міжнародної науково-

практичної конференції 

“Інноваційні процеси економічного  

і соціально-культурного розвитку:   

вітчизняний та зарубіжний досвід”, 

 

яка відбудеться 25-26 квітня 2013 року  

на Україно-нідерландському факультеті  

економіки та менеджменту  

Тернопільського національного  

економічного університету (м. Тернопіль). 

Учасники отримають тези доповідей під 

час конференції.  

http://unf.tane.edu.ua/

