ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ:
Голова програмного комітету:
Бобало Ю.Я. – д.т.н., професор, ректор Національного університету
«Львівська політехніка»
Заступник голови програмного комітету:
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Секретар програмного комітету:
Коваль З.О. – к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та аналізу
Національного університету «Львівська політехніка»;
Члени програмного комітету:
Алєксєєв І.В. – д.е.н., професор, заступник директора НН Інституту
економіки і менеджменту Національного університету «Львівська
політехніка», завідувач кафедри фінансів;
Бєлоусов А.І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського
обліку Інституту економіки і управління Північно-Кавказького
федерального університету (Російська Федерація);
Загородній А.Г. – к.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної
роботи Національного університету «Львівська політехніка», завідувач
кафедри обліку та аналізу;
Захарчин Г.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту
персоналу та адміністрування Національного університету «Львівська
політехніка»;
Козик В.В. – к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки
підприємств та інвестицій Національного університету «Львівська
політехніка»;
Крикавський Є.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу і
логістики Національного університету «Львівська політехніка»;
Мельник
О.Г.
–
д.е.н.,
професор,
завідувач
кафедри
зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету
«Львівська політехніка»;
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організацій Національного університету «Львівська політехніка»;
Шкутько О.М. – к.е.н., доцент, доцент кафедри світової економіки
Білоруського державного економічного університету (Республіка Білорусь).
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
Голова організаційного комітету:
Піх З.Г. – д.х.н., професор, проректор з наукової роботи Національного
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Заступник голови організаційного комітету:
Чубай В.М. – к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та аналізу, голова
Ради молодих вчених ІНЕМ Національного університету «Львівська
політехніка»
Секретар організаційного комітету:
Кулиняк І.Я. – к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій
Національного університету «Львівська політехніка»

Члени організаційного комітету:

Безус Р.М. –
к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету,
голова РМВ Дніпропетровської області;
Вяткін П.С. – к.е.н., доцент кафедри економіки та управління,
заступник голови РМВ Черкаського державного технологічного
університету;
Данько Ю.І. – к.е.н., доцент, завідувач науково-дослідної частини,
голова РМВ Сумського національного аграрного університету;
Дорошенко О.О. – к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту, голова РМВ
Національного
університету
водного
господарства
та
природокористування;
Кравченко О.С. – к.е.н., доцент, докторант кафедри економіки
підприємства, голова РМВ Донецького національного університету
економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського;
Кращенко Ю.П. – к.пед.н., старший викладач кафедри педагогічної
майстерності та менеджменту ПНПУ ім. В.Г. Короленка, голова РМУ при
Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України;
Кривич Я.М. – к.е.н., старший викладач кафедри банківської справи,
голова РМВ ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»;
Лайко О.І. – к.е.н., старший науковий співробітник, старший науковий
співробітник відділу ринкових механізмів і структур, голова РМВ Інституту
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України;
Мардар Д.О. – к.е.н., доцент кафедри маркетингу, голова РМУ
Інституту економіки та бізнесу Луганського національного університету ім.
Т.Г. Шевченка;
Остовська А.А. – к.н.держ.управління, доцент кафедри державного і
регіонального управління, голова РМВ факультету управління
Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського;
Румачик Н.А. – к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку
Інституту економіки і управління Північно-Кавказького федерального
університету (Російська Федерація);
Стефінін В.В. – к.е.н., доцент кафедри теоретичної і прикладної
економіки, голова Ради з НДР студентів, аспірантів і молодих вчених
Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника;
Чаговець Л.О. – к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики, голова
РМУ Харківського національного економічного університету ім. С.
Кузнеця;
Шашко О.О. – старший викладач кафедри економічної інформатики і
математичної економіки, заступник голови РМУ Білоруського державного
університету (Республіка Білорусь);
Шелухіна О.О. – к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку
Інституту економіки і управління Північно-Кавказького федерального
університету (Російська Федерація);
Якимчук А.Ю. – к.е.н., доцент, доцент кафедри державного управління
та місцевого самоврядування Національного університету водного
господарства та природокористування;
Інформацію про молодих вчених Інституту економіки і менеджменту
Національного університету «Львівська політехніка», які входять до
організаційного комітету інтернет-конференції, подано на сайті Ради
молодих вчених ІНЕМ http://www.conf.inem.lviv.ua/?page_id=101 .

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Докладніше про інтернет-конференцію можна дізнатися
секретаря організаційного комітету Кулиняка Ігоря Ярославовича.
Контактні телефони: 097-1739414; 093-7402983
Електронна пошта: conf-rmv-inem@ukr.net
АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:
Інститут економіки і менеджменту
Національного університету «Львівська політехніка»
(для Чубая В.М. – Голови Ради молодих вчених ІНЕМ)
79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12
ВЕБ-САЙТ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ІНЕМ:

http://www.inem.lviv.ua

у

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
НН Інститут економіки і менеджменту
Рада молодих вчених ІНЕМ
Лодзький університет (Польща)
Північно-Кавказький федеральний
університет (Російська Федерація)
Університет економіки м. Варна (Болгарія)
Білоруський державний університет (Білорусь)
Рада молодих учених при Державному агентстві з
питань науки, інновацій та інформатизації України
за участю партнерів Ради молодих вчених ІНЕМ:
Рада молодих вчених Дніпропетровської області
Рада молодих учених Харківського національного
економічного університету ім. С. Кузнеця
Рада молодих вчених Сумського національного аграрного
університету
Рада молодих вчених Національного університету водного
господарства та природокористування
Рада молодих вчених Донецького національного технічного
університету
Рада молодих вчених Донецького національного університету
економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського
Рада молодих вчених ДВНЗ «Українська академія банківської
справи НБУ»
Рада молодих вчених Інституту проблем ринку та економікоекологічних досліджень НАН України
Рада молодих учених Інституту економіки та бізнесу
Луганського національного університету ім. Т.Г. Шевченка
Рада молодих вчених факультету управління Таврійського
національного університету ім. В.І. Вернадського
Рада з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і
молодих вчених Прикарпатського національного університету
ім. В. Стефаника
Рада молодих вчених Черкаського державного технологічного
університету

Міжнародна
науково-практична інтернет-конференція
молодих вчених
«УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ
ПРОЦЕСАМИ НА МАКРО- І МІКРОРІВНІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ВИРІШЕННЯ»
11—12 квітня 2014 р.
Україна, м. Львів
http://www.conf.inem.lviv.ua

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковопрактичній інтернет-конференції молодих вчених «Управління
економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та
перспективи вирішення», яка відбудеться 11—12 квітня 2014 р.
До участі в конференції запрошуються молоді вчені віком
до 35 років (принаймні один з авторів повинен відповідати
цьому критерію), серед яких — викладачі вищих навчальних
закладів, наукові співробітники, аспіранти, докторанти, а
також фахівці у сфері економіки і управління, які працюють на
підприємствах, в організаціях та установах, представники
місцевого самоврядування, які займаються вирішенням
соціально-економічних проблем, магістри.
СЕКЦІЇ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1.
Управління
економікою
держави
в
умовах
Євроінтеграції;
2. Регіональне управління економікою на засадах
інноваційного розвитку;
3. Управління операційною, інвестиційною та фінансовою
діяльністю суб’єктів господарювання;
4. Формування та адаптація інструментарію управління
економічними процесами в ХХІ столітті;
5. Вплив глобальних політичних, соціальних та
екологічних проблем на економічні процеси в державі.
ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:
До 2 квітня 2014 р. на сайті http://www.conf.inem.lviv.ua
подати:
заявку на участь в конференції за встановленою формою;
Файл назвати прізвищем першого автора
латинськими літерами, наприклад: Vakiv_tezy.doc);
сканований оригінал документа про оплату
організаційного внеску (наприклад: Vakiv_oplata.doc).
Якщо протягом трьох робочих днів Вам не надійшло
підтвердження про одержання оргкомітетом матеріалів –
передзвоніть секретарю організаційного комітету. Надіслані
тези перед початком конференції будуть розміщені на
інтернет-сторінці http://www.conf.inem.lviv.ua. 11—12 квітня
2014 на інтернет-форумі (http://www.inem.lviv.ua/forum) РМВ
ІНЕМ учасники конференції обговорюватимуть порушені
проблеми у сфері управління економічними процесами і
відбуватиметься наукова дискусія про шляхи їх подолання.
Для цього необхідно попередньо зареєструватися на нашому
форумі. Крім того, молоді науковці, які планують брати участь
у конкурсній програмі конференції, можуть надіслати
презентацію, що буде розміщена на сайті поруч з текстом тез.
За результатами ознайомлення з доповідями та презентаціями,
а також враховуючи підсумки наукової дискусії, журі
(кандидати і доктори економічних наук з РМВ усієї України)
та всі учасники конференції зможуть оцінити наукові праці,
подані до участі у конкурсній програмі, за чіткими критеріями
в декількох номінаціях. Нагородження передбачатиме
вручення грамот, безкоштовне опублікування наукової статті у
фаховому віснику та ін.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:
Обсяг тез доповіді — 1—2 повні сторінки. У разі потреби
за додаткову плату можна надіслати тези доповіді більшого
обсягу (але не більше ніж 7 повних сторінок).
Текст необхідно набирати з використанням програми MS
Office Word 2000, 2003 (не зберігайте, будь ласка, файли у MS
Word 2007 і пізніших версіях). Необхідно дотримуватись таких
вимог оформлення: шрифт — 12, інтервал — 1, відступ —
1 см, шрифт Times New Roman. Формат аркушів А4 (210 х 297
мм). Відступи: з лівого боку — 3 см, з інших боків — 2 см.
Нумерацію проставляйте внизу сторінки по центру.
Список використаних джерел слід подавати з дотриманням
чинних бібліографічних вимог. Посилання в тексті на
літературу подають у квадратних дужках, наприклад: [1, с.10].
Використання ілюстративних матеріалів в тезах повинно
бути мінімальним. Всі рисунки мають бути згруповані як
єдиний об’єкт.
Кількість співавторів тез доповідей не повинна
перевищувати трьох осіб.
Оргкомітет залишає за собою право часткового
редагування або відхилення тез доповідей, які не відповідають
вимогам.
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
українська та англійська мови.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:
За включення тез доповідей у збірник матеріалів
конференції учасники з України сплачують організаційний
внесок у сумі:
- 60 грн за 1—2 повні сторінки тексту — якщо учасник
бажає отримати збірник матеріалів конференції в електронній
формі (наповнення ідентичне друкованому збірнику);
- 120 грн за 1—2 повні сторінки тексту — якщо учасник
бажає отримати друкований збірник матеріалів конференції;
- кожна додаткова сторінка — 20 грн.
Для іноземних учасників організаційний внесок становить
30 USD.
Для молодих учених з Інституту економіки і менеджменту
Національного університету «Львівська політехніка» участь у
конференції безкоштовна. Для молодих науковців з Рад
молодих вчених — партнерів РМВ ІНЕМ величина оргвнеску
суттєво знижена (докладна інформація — у голів відповідних
РМВ).
Вартість додаткового примірника збірника матеріалів
конференції — 60 грн.
Організаційний внесок можна перераховувати на рахунок
Благодійного фонду розвитку Львівської політехніки:
26007000001377 у ПАТ «Укрсоцбанк», м. Київ, МФО 300023,
ЄДРПОУ 25549684; у призначенні платежу вказати «За участь
у інтернет-конференції РМВ ІНЕМ «Управління економічними
процесами: …» і прізвище та ініціали учасника (-ів).

ЗАЯВКА
на участь у Міжнародній науково-практичній
інтернет-конференції молодих вчених
«Управління економічними процесами на макро- і
мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»
(11—12 квітня 2014 р.)
Прізвище, ім’я, по батькові
Місце праці (навчання)
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Науковий керівник (магістрам потрібно вказати прізвище,
ім’я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання, посаду
наукового керівника)
Тема доповіді
Секція №
Планую (потрібне підкреслити):
взяти участь у конкурсній програмі конференції
* При будь-якому з варіантів тези доповідей будуть
розміщені на сайті конференції
Номер контактного телефону (бажано мобільного):
Е-mail:
У якій формі Ви хочете отримати збірник матеріалів
конференції (впливає на розмір оргвнеску; потрібне
підкреслити)
електронного збірника
Адреса для надсилання друкованого збірника тощо (з
вказанням поштового індексу)

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
Ваків В.І.
к.е.н., доцент
Національний університет «Львівська політехніка»
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ:
ІСНУЮЧІ ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
В сучасних
процесами …
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