Вимоги до оформлення тез
1. Тези доповідей не повинні перевищувати три
сторінки друкованого тексту на листках
формату А4, набраного у редакторі MS Word.
2. Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см;
Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір)
14, міжрядковий інтервал 1.
3. У верхньому лівому кутку вказується УДК
жирним шрифтом, курсив.
4. Справа – прізвище та ініціали (жирним
шрифтом, курсив), науковий ступінь і вчене
звання автора (курсив).
5. Нижче друкується назва організації (закладу)
(курсив).
6. Назва тез друкується прописними літерами,
жирним шрифтом по центру сторінки
Формули, таблиці, рисунки виконуються за
допомогою спеціальних редакторів MS Office.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ
Б.Ю. Кишакевич
д.е.н., професор
Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
11 травня 2018 р.
9.00-10.00 − реєстрація учасників
10.00-10.30 − урочисте відкриття конференції
10.30-12.00 – пленарне засідання
12.00-12.15 – кава-брейк
12.15-14.00 – пленарне засідання
14.00-15.00 − перерва на обід
15.00-16.30 – робота секцій
16.30-16.45 – кава-брейк
16.45-18.00 – робота секцій
Місце проведення конференції:
м. Дрогобич, вул. Стрийська 3

Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка
Дрогобицька міська рада
Technische Universität Dresden
Podkarpacka Szkoła Wyższa
im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle
Akademia Polonijna w Częstochowie
Institut Universitaire Catholique
Saint Jérôme de Douala
Université Internationale Jean-Paul II de Bafang
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Врахування ефекту проциклічності банківського
кредитування в моделюванні кредитних ризиків
[далі текст тез]
Збірку тез учасників конференції планується
видати до її початку. Тим учасникам, які сплатять
вартість публікації, але не зможуть бути
присутніми на конференції, матеріали будуть
надіслані після її закінчення.
Організаційний комітет конференції просить
не пізніше як за 15 днів до початку конференції
проінформувати про дату приїзду та кількість
учасників, які прибудуть на конференцію, для
зустрічі
та
забезпечення
готелем
або
гуртожитком.

Міжнародна науково-практична
конференція

Актуальні проблеми
моделювання та
управління соціальноекономічними системами в
умовах глобалізації
Дрогобич, 11 травня 2018 р.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній
науково-практичній
конференції
«Актуальні
проблеми моделювання та управління соціальноекономічними системами в умовах глобалізації»,
яка відбудеться 11 травня 2018 р. на базі кафедри
економіки
та
менеджменту
Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана
Франка.
Мета проведення заходу: обговорення вченими
і практиками результатів наукових досліджень із
проблем моделювання та управління соціальноекономічними системами в умовах глобалізації.
Робота конференції планується за такими
напрямками:

- економіко-математичне моделювання та
інформаційне забезпечення
трансформаційних змін в економіці України;
- моделювання економічних ризиків;
- глобалізація інформаційних процесів у
світовій економіці
- актуальні проблеми економіки освіти;
- проблеми соціально-економічного розвитку
регіонів;
- шляхи реформування фінансової системи
України в умовах глобалізації;
- соціально-економічні аспекти регіонального
екологічного менеджменту;
- менеджмент організації в умовах соціальноекономічної трансформації суспільства.
Робочі мови конференції: українська, польська,
англійська, німецька.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
д.ф.н., проф., Скотна Н.В. (ректор ДДПУ ім. І. Франка) −
голова оргкомітету;
Матіас Крамер - професор Дрезденського технічного
університету (Федеративна Республіка Німеччина) −
співголова;
Станіслав Полянський - проф., ректор, Підкарпатської
Вищої Школи ім. бл. кс. Владислава Фіндиша в Ясло
(Республика Польща) − співголова;
Анджей Кринський - проф.., ректор Полонійної академії в
Ченстохові (Республика Польща) – співголова;
Кучма Т.Я, міський голова. Дрогобича;
д.ф.-м.н., проф. Бойчук В.І. (директор інституту фізики,
математики, економіки та інноваційних технологій ДДПУ ім.
І. Франка);
д.е.н., проф. Кишакевич Б.Ю. (м. Дрогобич, ДДПУ ім. І.
Франка).
д.е.н., проф. Черняк О.І. (м. Київ, КНУ ім. Т.Шевченка)
д.е.н., проф. Вітлінський В.В. (м. Київ, КНЕУ
ім. В. Гетьмана)
Крупа Казімір В. - д.техн.н., професор Підкарпатської Вищої
Школи ім. бл. кс. Владислава Фіндиша в Ясло (Республика
Польща)
Федан Роман - д.е.н., професор, Державна Вища
школа техніко-економічна ім. кс. Броніслава Маркевіча
(Республика Польща)
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є. (м.Львів, НУ "Львівська
політехніка")
д.е.н., проф. Максишко Н.К. (м. Запоріжжя, ЗНУ")
д.е.н., проф. Башнянин Г.І. (м. Львів, ЛТЕУ)
д.е.н., проф. Левковський В.М. (м. Чернігів, ЧНПУ ім.
Шевченка)
д.е.н., проф. Благун І.С. (м. Івано-Франківськ, ПНУ ім. В.
Стефаника)
д.е.н., проф. Дмитришин Л.І.. (м. Івано-Франківськ, ПНУ ім.
В. Стефаника)
д.е.н., проф. Рибчук А.В. (м. Дрогобич, ДДПУ ім. І. Франка)
д.ф.-м.н., проф. Прикарпатський А.К. (м. Дрогобич, ДДПУ
ім. І. Франка)
д.е.н., проф. Свінцов О.М. (м. Дрогобич, ДДПУ ім. І. Франка)
Ленік Пьотр - к.тех.н. Державна Вища професійна школа ім.
Станіслава Пігоня в Кросно (Республика Польща)
к.е.н., доц. Скотний П.В. (м. Дрогобич, ДДПУ ім. І.Франка)

Для участі в конференції необхідно до 16 квітня
2018 р. надіслати такі матеріали:
• заявку на участь та відомості про авторів;
• тези доповіді 2-3 повні сторінки.
Матеріали надсилаються електронною поштою
за адресою: economika_ddpu@ukr.net
Організаційний внесок:
• Для заочних учасників – 150 грн. (включає в
себе видання матеріалів та сертифікат
учасника).
Оргвнесок
необхідно
перерахувати
за
наступними реквізитами: ПАТ КБ «Приватбанк»,
Лисик Андрій Степанович. Поповнення карткового
рахунку 4149 4978 6532 6187.
За умови очної участі для вирішення всіх
організаційних питань звертайтеся безпосередньо
до координаторів конференції:
Контактні телефони:
097 5009381 – Солтисік Оксана Орестівна
097 6745837 – Лисик Андрій Степанович
Заявка
на участь у Міжнародній науково-практичній
конференції «Актуальні проблеми моделювання та
управління соціально-економічними системами в
умовах глобалізації»
Прізвище, ім’я, по батькові __________________
Посада ___________________________________
Науковий ступінь __________________________
Вчене звання ______________________________
Повна назва організації _____________________
Поштова адреса ____________________________
Контактний телефон ________________________
E-mail _______________________________ ____
Форма участі (очна/заочна) ___________________
Назва секції _____________________________ __
Назва доповіді______________________________
Програмні засоби: __________________________

