
 
 

ЗАЯВКА 
на участь у Міжнародній студентській 

Інтернет-конференції 
 

П.І.П. студента _____________________________ 

___________________________________________ 

П.І.П. наукового керівника ___________________ 

___________________________________________ 

Навчальний заклад __________________________ 

___________________________________________ 

Курс, спеціальність _________________________ 

Адреса (з індексом)__________________________ 

___________________________________________ 

Телефон ___________________________________ 

E-mail (якщо є) _____________________________ 

Тема доповіді ______________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

Секція, в якій бажаєте взяти участь_____________ 

___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Контактна інформація 
 
Адреса оргкомітету: 
58002, м. Чернівці, пл. Центральна, 7, 

Чернівецький торговельно-економічний інститут 
КНТЕУ. Навчально-методичний відділ (каб. 316). 

Телефон:  (0372) 52-21-22. 
E-mail:   naukv@chtei-knteu.cv.ua; 

    naukv_chtei@ukr.net 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сподіваємось на Вашу участь у конференції!  
Будемо вдячні за поширення інформації серед 

колег та інших зацікавлених осіб. 
 

Міністерство освіти і науки України 
Київський національний торговельно-економічний 

університет (м. Київ) 
Чернівецький торговельно-економічний інститут 

КНТЕУ (м. Чернівці) 
Університет Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія) 
Старопольський університет (м. Кєльце, Польща) 

Білоруський торговельно-економічний університет 
споживчої кооперації (м. Гомель, Білорусь) 

Вища школа економіки та менеджменту державного 
управління (м. Братислава, Словаччина) 

Бельцький державний університет  
ім. Алеку Руссо (м. Бельци, Молдова) 

Наукове товариство 
молодих учених та студентів ЧТЕІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ЛИСТ 

 
Міжнародна  студентська 
Інтернет-конференція 

 
«Реформування економік країн Східної 
Європи  як фактор забезпечення їхнього 

сталого розвитку» 
 
 

18 березня 2015 р. 
м. Чернівці 



Шановні студенти! 
Чернівецький торговельно-економічний 

інститут КНТЕУ запрошує взяти участь у 
Міжнародній студентській Інтернет-конференції 
«Реформування економік країн Східної Європи  
як фактор забезпечення їхнього сталого 
розвитку», яка відбудеться 18 березня 2015 року. 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Соціально-гуманітарні проблеми розвитку 

країн і регіонів в умовах глобалізації. 
2.  Правове забезпечення реформування 

економік країн Східної Європи. 
3. Сучасні тенденції економічного розвитку 

країн Східної Європи та регіонів. 
4. Розвиток фінансової системи в умовах 

ринкових перетворень. 
5. Адаптація обліку та аудиту до економічних 

змін. 
6. Розвиток міжнародного співробітництва. 
7. Механізми та важелі забезпечення 

ефективності функціонування підприємств та 
інших суб’єктів ринку. 

8.  Роль туризму та ринку послуг у 
реформуванні економік країн Східної Європи. 

9. Математичне моделювання та інформаційне 
забезпечення економічного розвитку країн та 
регіонів. 

10. Сучасні тенденції розвитку теорії та 
практики  менеджменту. 

11. Маркетинговий інструментарій 
забезпечення соціально-економічного розвитку 
регіонів. 

12. Товарознавчі складові розвитку ринку 
продовольчих та непродовольчих товарів. 

13. Прогресивні технології виробництва 
кулінарної продукції в закладах ресторанного 
господарства 

14. Reforming of the economics of Eastern 
Europe countries as a factor of their stable 
development ensuring. (секція іноземних мов) 

 

Робочі мови конференції – українська, 
російська, англійська, німецька, французька. 

Вимоги до оформлення тез доповіді: 
 

ü тип шрифту Times New Roman, розмір 
шрифту 14, стиль-звичайний (normal); 
ü міжрядковий інтервал – 1; 
ü відступ на абзац 1,25 – не користуватись 

кнопкою табуляції; 
ü параметри сторінки: зверху, зліва, справа,  

знизу – 2 см; 
ü посилання наводяться у тексті в квадратних 

дужках (напр. [2, с.17] – джерело 2 за списком 
використаних джерел, стор. 17); 
ü у правому кутку – ім’я прізвище автора, 

нижче через інтервал прізвище та ініціали 
наукового керівника, через інтервал нижче назва 
ВНЗ і місто; 
ü через інтервал по центру – назва доповіді 

(маленькими літерами, жирним шрифтом, розмір 
шрифту -14); 
ü через інтервал друкується основний текст 

доповіді;  
ü список використаних джерел друкується в 

кінці доповіді;  
ü обсяг тез – 2-3 сторінки (без рисунків і 

таблиць); 
ü сторінки не нумеруються; 
ü зноски в кінці сторінок і документу не 

вставляти; 
ü подається 1 примірник друкованого тексту 

та електронний варіант тез, який назвати 
прізвищем автора. 

 
Відповідальність за зміст матеріалів несуть 

автори та наукові керівники. 
У разі значних розходжень поданих тез із 

вимогами, оргкомітет залишає за собою право 
редакції авторського тексту або відмови 
публікації. 

 
УВАГА! 

РОБОТИ З МАЛЮНКАМИ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ! 
РОБОТИ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗАЗНАЧЕНИМ 

ВИМОГАМ, НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ! 

ЗРАЗОК  ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

Ірина Кравчук, 
Наук. кер. – Москальов А.А., 

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,  
м. Чернівці 

 

Аналіз розвитку малого підприємництва 
на регіональному рівні 

 

Питання розвитку і взаємодії регіонів, взаємовідносин 
регіональних і центральних органів влади є надзвичайно 
актуальними для України... (текст тез) 

Список використаних джерел: 
1. 
2. 

 

 
Умови участі в конференції: 

1. До 31 грудня 2014 р. надіслати заявку на 
участь, тези доповіді, копію квитанції про оплату на 
адресу оргкомітету. 

2. До 18 березня 2015 р. тези доповідей будуть 
розміщені на сайті ЧТЕІ КНТЕУ за адресою: 
www.chtei-knteu.cv.ua/REU2015. 

3. З 18 березня 2015 р. зареєструватися  
на сайті інтернет-конференції. При реєстрації 
обов’язково в якості логіна вказати Прізвище та Ім’я 
учасника українською мовою. 

4. Обговорення тез розпочнеться  
з 18 березня 2015 р.  
 

 
Організаційний внесок складає 80 грн. і 

включає часткові витрати на проведення 
конференції та видання збірника тез, який буде 
надіслано учасникам конференції протягом місяця з 
моменту проведення конференції. 
Реквізити для сплати організаційного внеску: 
ü розрахунковий рахунок 31253201106447; 
ü банк – ГУДКУ Чернівецької області; 
ü МФО 856135; 
ü Код ЄДРПОУ: 05476322; 
Одержувач – Чернівецький торговельно-

економічний інститут КНТЕУ. 
На документі про оплату обов’язково вказати: 
1. Призначення платежу – «оргвнесок за участь у 

Інтернет-конференції». 
2. Прізвище учасника. 


