
ЗАЯВКА
на участь у роботі

Всеукраїнської
науково – практичної заочної конференції

«Наука: теорія та практика»

Прізвище  ___________________________________
Ім’я ________________________________________
По батькові _________________________________
Назва організації ____________________________
____________________________________________
____________________________________________
Посада _____________________________________
Науковий ступінь ___________________________
Вчене звання _______________________________
Спеціальність, група (для студентів) __________
Поштова адреса (з індексом) __________________
___________________________________________
___________________________________________
Телефон/факс ______________________________
E-mail _____________________________________
Назва секції ________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Назва доповіді ______________________________
___________________________________________
____________________________________________

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Шановні колеги!

На конференцію запрошуються науковці,
аспіранти, викладачі, слухачі магістратури,
представники науково-дослідних і проектних
організацій, представники органів державної
влади та місцевого самоврядування, банків,
комерційних фірм, чия діяльність має
відношення до тематики конференції.

Тематичні напрямки роботи
конференції:

Секція 1. Економічні науки
Секція 2. Юридичні науки
Секція 3. Філологічні науки
Секція 4. Педагогіка та психологія
Секція 5. Технічні науки
Секція 6. Сільське господарство
Секція 7. Ветеринарія та біологія

Робочі мови конференції:
українська, англійська, російська.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
Черкаський національний університеті

ім. Богдана Хмельницького
Інститут економіки і права

18031, м. Черкаси, вул. Шевченко, 81,
корпус № 1, ауд. 405, кафедра менеджменту

Питання з приводу конференції можете з’ясувати за
телефоном: (0472) 37-11-03

тел. (063) 100-04-48 - Голубенко Катерина Олександрівна
e-mail: conf-meneg@yandex.ru

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
України

Всеукраїнська спілка вчених економістів
Черкаський національний університет

імені Богдана Хмельницького
Навчально-науковий інститут

економіки і права
Кафедра менеджменту

ВСЕУКРАЇНСЬКА
НАУКОВО – ПРАКТИЧНА
 ЗАОЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

НАУКА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Шановні колеги!
Кафедра менеджменту Черкаського національного

університету імені Б. Хмельницького проводить
науково-практичну конференцію, присвячену

актуальним проблемам економічної науки
Оргкомітет конференції запрошує всіх бажаючих взяти

участь у її роботі.

21 вересня 2012 р.

Черкаси



УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Для участі у конференції необхідно до 17.09.2012 р.
на адресу оргкомітету надіслати:
- заявку (зразок додається);
- текст тез доповіді;
- копію платіжного документа про сплату оргвнеску.
2. У разі відмови від участі в роботі конференції
організаційний внесок не повертається.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг –  3  сторінки формату А4,  включаючи
рисунки,  таблиці.  Файл із текстом тез  подається у
форматі .doc, текстовий редактор Word 2003.

Текст має бути вирівняний з обох сторін,
набраний шрифтом Times New Roman, кегель 14,
абзацний відступ –  10  мм.,  через 1  інтервал.  Редактор
формул –  MS  Equation.  Рисунки,  схеми мають бути
вставлені як об’єкт Рисунок MS Word. Поля по 20 мм.
Сторінки не нумеруються.

У лівому кутку зазначається УДК. Рядком
нижче прізвище, ініціали автора (авторів) – шрифт
жирний, курсив; науковий ступінь, вчене звання.
Нижче –  назва установи,  через один інтервал –  назва
тез великими літерами, шрифт - жирний, через
інтервал – текст. Наприкінці подається список
використаних джерел, оформлених відповідно з
вимогами ДАК України.

Вимоги до структури файлу
1. Тези доповіді та заявка на участь у

конференції повинні знаходитися у різних файлах із
розширенням .doc.

2. Ім’я файла – прізвище першого автора.
(наприклад: ivanov_tezy.doc, ivanov_zayavka.doc,
ivanov_kvitanc.doc)

3. Файли з тезами, заявкою та копією квитанції
про оплату оргвнеску повинні буди надіслані як
вкладені в електронний лист.

Відповідальність за зміст матеріалів несуть
автори. Матеріали повинні бути ретельно перевірені
згідно з нормами правопису та орфографії.

Матеріали конференції по її закінченню
будуть публікуватися на веб-сайті

конференції!

Організаційний внесок учасника
конференції становить 150 грн.

(включає видання та пересилку збірника).

Грошову суму організаційного внеску
перераховувати поштовим переказом за

реквізитами:

Отримувач: Голубенко Катерина Олександрівна,
кафедра менеджменту, (каб. 405), Черкаський

національний університет ім. Б. Хмельницького,
бульвар Шевченка, 81, м. Черкаси, 18031

Призначення платежу: за участь у конференції
(П.І.Б.)

Щиро запрошуємо Вас до участі в роботі
конференції!

З повагою, оргкомітет.

Зразок оформлення тез

УДК 336
Іванов І.І., к.е.н, доц.

Черкаського національного університету
ім. Б.Хмельницького

МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА

Сучасний стан економіки зумовлює
необхідність удосконалення механізму розвитку
потенціалу підприємства…

Список використаних джерел:
1. Гуменюк Д.О. Участь держави у формуванні

інноваційно-інвестиційного потенціалу / Д.О.
Гуменюк // Фінанси України. – 2005. - № 10. –
с. 51-54


