
Форма участі: дистанційна  

(Інтернет – участь на  

http://nauktov.blogspot.com/ ) 

Західноукраїнське наукове 
товариство  

 
Управління державної реєстрації 

нормативно-правових актів, 
правової роботи та правової освіти  

Головного територіального 
управління юстиції в Івано-

Франківській області 

Для участі у конференції необхідно   

до 23 травня 2017 року надіслати  

на E-mail: nauktov@gmail.com заявку на 

участь; тези (або наукову статтю); копію 

квитанції про сплату оргвнеску. 
Організаційний внесок включає: витрати 

на проведення конференції, публікацію тез на 

сайті, видання збірника тез та його розсилку.  

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

За умови участі у двох конференціях,  
що організовуються Західноукраїнським науковим 
товариством  у травні 2017 року організаційний 

внесок зменшується  на суму 50 грн. 

Реквізити для сплати організаційного  

внеску: 
ГО «Західноукраїнське наукове товариство»,  

код ЄДРПОУ 37322706;  

р/р №26009323537 в АТ «Райффайзен Банк 

АВАЛЬ», МФО 380805. 

На документі про оплату вказати: 

Призначення платежу: організаційний  

внесок 

Платник: прізвище учасника 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі  

у V Міжрегіональній науково-практичній 

конференції «Соціально – економічний  

розвиток України та регіонів» 
Мета конференції: 

Обмін знаннями, практичним досвідом щодо   

сучасного стану соціально-економічного розвит-

ку України та її регіонів, виявлення й обговорення 

актуальних проблем управління соціально-

економічними процесами на загальнодержавному 

та регіональному рівнях 

Тематичні напрями: 

1. Реалізація соціальної політики в контексті 

світового та вітчизняного досвіду. 

2. Стратегічні пріоритети соціально-

економічного розвитку. 

3. Соціальна робота в Україні та за кордо-

ном. 

4. Реформування системи державного 

управління та державної служби. 

5. Наукове забезпечення процесів реформу-

вання соціально-економічних відносин. 

6. Соціально-економічні інновації. 

7. Політико-правові проблеми розвитку 

суспільства. 

8. Менеджмент. Маркетинг. Логістика. 

9. Економіка сучасного підприємства. 

10.Зовнішньоекономічна діяльність. 

11.Актуальні аспекти розвитку сучасного 

обліку та аудиту. 

12.Фіскальна політика. 

13.Механізми реалізації державної 

регуляторної політики. 

14.Стратегія і бізнес-планування як основа 

стійкого розвитку. 

15.Інформаційне суспільство як пріоритет 

стійкого соціально-економічного розвит-

ку. 

V МІЖРЕГІОНАЛЬНА   

НАУКОВО – ПРАКТИЧНА  

КОНФЕРЕНЦІЯ  

 «Соціально – економічний  

розвиток України та регіонів” 

 ЗАПРОШЕННЯ 

м. Івано-Франківськ 

25  травня 2017 року 

  Організаційний внесок  

складає  

 Отримати  дру-

кований збірник 

+ сертифікат 

учасника 

(надсилається 

на поштову ад-

 Отримати 

електронний 

варіант збір-

ника 

(надсилаєть

ся тільки на           

e-mail) 

Тези 180 грн. 120 грн. 
Стаття 250 грн. 180 грн. 



                                ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ                       

Заявка  

 на участь у V Міжрегіональній  

науково-практичній конференції 

“Соціально-економічний розвиток 

України та регіонів” 

(25 травня 2017 р.) 

 

П.І.Б. учасника (науковий ступінь, вче-

не звання) ________________________ 

П.І.Б. наукового керівника   _________ 

  

Навчальний заклад  ________________ 

Курс, спеціальність ________________ 

або 

Місце роботи, посада _______________ 

  

Контактна адреса з індексом _________ 

(для розсилки збірників) 

Моб. тел: _________________________ 

E-mail  ___________________________ 

  

Обраний тематичний напрям ________ 

Тема доповіді _____________________ 

Контакти оргкомітету:  

ГО «Західноукраїнське наукове 

товариство»,   
конт. тел: 066 80 18 777. 

E-mail: nauktov@gmail.com ;   

http:// nauktov.blogspot.com  

Матеріали подаються у вигляді тез допо-

відей обсягом до 4 сторінок або наукових ста-

тей обсягом від 8 до 10 сторінок (зі списком лі-

тератури)  

Шрифт – Times New Roman (Суr), кегель – 

12. Міжрядковий інтервал – 1,5; абзац - 1см; по-

ля – 20 мм - з усіх боків сторінки; вирівнювання 

за шириною;  

прізвище, ім’я, по батькові, науковий сту-

пінь і вчене звання, місце роботи, посада та кон-

тактний телефон автора зазначаються на початку 

матеріалу, ліворуч від тексту;  

назва доповіді - посередині великими літера-

ми, шрифт 12пт, Тimes New Roman, напівжир-

ний;  

список літератури подається в кінці тексту, 

в алфавітному порядку з дотриманням усіх біблі-

ографічних вимог, передбачених державними 

стандартами. 

Спеціальні вимоги щодо статей: 

- у верхньому лівому куті вказується УДК; 

- до тексту статті має бути подана анотація 

до 5 рядків (українською, російською та англійсь-

кою мовами); 

- стаття повинна включати наступні струк-

турні елементи: 

· Постановка проблеми у загальному вигляді та 

її зв’язок із важливими науковими чи практичними за-

вданнями. 

· Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 

започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спира-

ється автор. 

· Виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, яким присвячується означена стаття. 

· Формулювання цілей статті (постановка за-

вдання).  

· Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих результатів. 

· Висновки з цього дослідження і перспективи 

подальших розвідок у  даному  напрямку. 

 у заявці вказати П.І.Б. учасника, П.І.Б. науко-

вого керівника, навчальний заклад, курс, спеціаль-

ність (або місце роботи, посаду), контактну адресу з 

індексом (для листування), телефон, E-mail, обра-

ний тематичний напрям, тема доповіді  

 дозволяється співавторство. 

 матеріали, які не відповідають зазначеним 

вимогам, та подані пізніше зазначеного терміну, 

розглядатись оргкомітетом не будуть. 

 відповідальність за зміст матеріалів несуть 

автори та  їх наукові керівники. 

  

Після отримання заявки оргкомітет по-

відомить електронною поштою інформа-

цію щодо реєстрації та участі у конферен-

ції. 

Кожен учасник отримає сертифікат, 

що підтверджує його участь у  

конференції. 

Наукові керівники будуть відзначені 

почесними грамотами. 

  

Матеріали конференції  

будуть опубліковані на сайті: 
http://nauktov.blogspot.com  

та у науковому журналі   

з питань права, економіки та державно-

го управління  “Західноукраїнський  

науковий вісник” (ISSN 2311-018X)  

  

Збірник тез конференції буде вислано 

кожному учаснику за адресою, вказаною у 

заявці на протязі двох тижнів з моменту 

проведення конференції. 

mailto:nauktov@gmail.com
http://nauktov.blogspot.com

