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Запрошуються до участі в роботі конференції
науковці, викладачі, аспіранти, студенти,
державні службовці, представники бізнесу та
громадських організацій
Участь у конференції безкоштовна
Метою конференції є обговорення та пошук
рішень в економіці та управлінні в умовах
системної кризи, обмін досвідом та публікація
результатів наукових досліджень.
Офіційні мови конференції: українська,
російська, англійська, польська.

Напрями роботи конференції

1. Економічна теорія та історія економічної
думки.
2. Світове
господарство
і
міжнародні
економічні відносини.
3. Економіка та управління національним
господарством.
4. Економіка та управління підприємствами.
5. Гроші, фінанси і кредит.
Форма участі: дистанційна
Умови участі
Для участі у роботі конференції та публікації
тез необхідно до 25 листопада 2016 р.
надіслати на електронну адресу
confkep@gmail.com:

заявку на участь у конференції;
електронний варіант тез Савка_тези.doc,
Савка_заявка.doc.
оргкомітет протягом 3 робочих днів
електронною поштою повідомляє учасника
конференції про отримання та прийняття
матеріалів.
Матеріали конференції будуть видаватися у
вигляді збірника тез доповідей в електронному
варіанті.

Вимоги до тез доповідей:
Обсяг – до 5 сторінок формату А-4 у
текстовому редакторі Microsoft Word (*.doc,
*.docx); шрифт – Times New Roman, розмір –
14; 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10
мм; з усіх сторін поля – 20 мм.
Тези не рецензуються!Відповідальність за
достовірність фактів, цитат, власних назв
та інших відомостей несуть автори
публікацій.
Адреса оргкомітету: м. Львів, вул. Мазепи,
29, Львівський інститут МАУП, кафедра
економіки та підприємництва,
тел. +38 (032) 224-91-25,
E-mail: confkep@gmail.com (на конференцію).
Контактні особи:
Магас Наталія Василівна, завідувач кафедри
економіки та підприємництва
тел. моб. 097-990-24-17.
Стефанишин Оксана Борисівна,
старший викладач кафедри економіки та
підприємництва
тел. моб. 067-608-73-57.
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ЗАПРОШЕННЯ
на Всеукраїнську науково-практичну
конференцію

П. І. Б. ___________________________________
Науковий ступінь __________________________
Вчене звання ______________________________
Місце роботи / навчання (повністю) __________
Посада ___________________________________
Науковий керівник (для аспірантів) ___________
Назва доповіді _____________________________
Напрям роботи конференції_________________
Адреса для листування______________________
Контактні телефони, факс__________________
E-mail ____________________________________
Цей лист є запрошенням на конференцію, заявка –
підтвердженням Вашої участі.
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