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Міжнародна науково-практична 
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м. Чернівці 

 

 

Буковинський центр економічної 

освіти та бізнесу  (м. Чернівці) 10 квітня 

2018 року проводить Міжнародна 

науково-практична конференція на 

тему: «Економічна система України в 

умовах глобалізаційних викликів XXI 

століття».  

На конференцію запрошуються науковці, 

аспіранти, викладачі, студенти, 

представники науково-дослідних і 

проектних організацій, органів влади або 

комерційних структур, яких цікавить дана 

тематика.  

 

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 (за видами економічної 

діяльності). Сучасний менеджмент 

5.Розвиток продуктивних сил і 

регіональна економіка 

6.Економіка природокористування та 

охорони навколишнього середовища 

7.Демографія, економіка праці, соціальна 

економіка і політика 

8. Гроші, фінанси і кредит 

9.Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 

(за видами економічної діяльності) 

10.Математичні методи, моделі та 

інформаційні технології в економіці 

11.Макретинг 

 

Робочі мови конференції: українська, 

російська,  або англійська. 

 

Роботи, які не відповідають вимогам і 

надані із запізненням не будуть 

опубліковані. Оргкомітет залишає за 

собою право відбору і редагування 

рукописів наукових праць.  

 

 

Оплата за участь в конференції та видання 

збірника матеріалів конференції, їх 

додаткові екземпляри здійснюються за 

реквізитами:  

Одержувач: Буковинський центр 

економічної освіти та бізнесу 

Банк: ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»  

р/рахунок: 26009051506367 

Код отримувача (ЄДРПОУ): 40995691   

МФО: 356282  
Призначення платежу: за участь у  

Міжнародній науково-практичній 

конференції «Економічна система 

України в умовах глобалізаційних 

викликів XXI століття». Обов’язково 

вказати прізвище автора (авторів)  

 

 

 

 

Кінцевий термін подачі матеріалів – 

10.04.2018 року. 

Дата проведення конференції – 10.04.2018 

року.  

Початок розсилки збірників – 24.04.2018 

року.  

 

Шановні колеги! 

Тематичні напрями конференції 

Терміни проведення  

Умови оплати  



 

За участь у конференції, публікацію 

матеріалів та отримання сертифікату 

сплачується внесок у розмірі 150 грн. 

 

 

 

Тези конференції, відомості про автора та 

скановане зображення квитанції про 

оплату оргвнеску надсилаються 

електронною поштою за адресою  

bukceeb@gmail.com 
 

 

1. обсяг тез доповідей до 4 сторінок 

(включно) у текстовому редакторі 

Microsoft Word, у вигляді файлу з 

розширенням *.doc або *.docх, формат – 

А4, орієнтація – книжкова, сторінки не 

нумеруються; 

2. Максимальна кількість авторів доповіді 

– три особи.   

3. Шрифт – Times New Roman, кегль 

(розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5 

абзац – 1,25. 

4. Поля: ліве – 25 мм, праве – 10 мм, 

верхнє, нижнє – 20 мм; 

5. Перший рядок – назва секції 

(напівжирний, курсив); 

6. Нижче – через один пробіл – у 

верхньому правому куті – ім’я і прізвище 

автора -ів (жирним), науковий ступінь, 

вчене звання, посада, назва установи, 

місто (курсив);   

7. Нижче – через один пробіл – назва 

доповіді (великими жирними літерами, 

вирівнювання  – по центру);  

9. Нижче – через один пробіл – текст 

доповіді;   

10. В кінці – через один пробіл – 

наводиться Література (жирним та по 

центру). Посилання на джерело 

подаються у квадратних дужках 

відповідно до порядку згадування.  

12. Формат таблиць і рисунків має бути 

лише книжний.  

13. Файли назвати за прикладом:  

Zayavka_Kolosyuk; Tezy_Kolosyuk; 

Kvytatsiya_Kolosyuk. 

 

 

 

Світове господарство і міжнародні 

економічні відносини 

 

Кузьмук Ігор Ярославович 

к.е.н, асист. кафедри   

економічної теорії, менеджменту 

та адміністрування 

Чернівецький національний університет  

імені Юрія Федьковича, м.Чернівці 

Науковий керівник: (якщо автором є студент) 

 

СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Література: 
1.Нєсвєтов О.О. Теоретичні аспекти 

сталого розвитку сільського господарства/ 

О.О. Нєсвєтов // Вісник Харківського 

національного аграрного університету ім. 

В.В. Докучаєва. Економічні науки. – 2011. 

– Вип. 4. – С. 182–187.  

 

Відповідальність за зміст матеріалів 

несуть автори. Організаційний комітет 

іноді може не поділяти думки викладенні 

в матеріалах.  Матеріали повинні бути 

перевірені згідно з нормами правопису та 

орфографії.  

За результатами роботи конференції 

будуть опубліковані тези доповідей 

учасників, які будуть та надіслані їм за 

вказаною у заявці адресою.  

 

 

 

Адреса оргкомітету: 58002, м. Чернівці, 

вул. Кафедральна, 2.  

Координатори проекту:  

к.е.н. Кузьмук Ігор Ярославович 

тел. 066-338-4019 

e-mail: i.kuzmuk@chnu.edu.ua 

к.е.н. Никифорак Олександр 

Ярославович 

тел. 050-853-00-53  

e-mail: o.nykyforak@chnu.edu.ua 

                           Після надсилання 

матеріалів обов’язково очікуйте 

підтвердження про їх отримання 

оргкомітетом протягом двох днів.  Якщо 

Ви не отримали повідомлення, відправте 

роботу повторно або з’ясуйте питання 

про отримання Вашого листа з 

Оргкомітетом по телефону. 

Вимоги щодо оформлення матеріалів 
Зразок оформлення тез  

Контактна інформація  

Умови участі  

Примітка  

Вартість  


