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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Вузівської наукової студентської 

конференції  «Регіональний розвиток: проблеми та перспективи», яка 
відбудеться 31 березня 2016 р. у Чернівецькому торговельно-економічному 
інституті КНТЕУ .

НА КОНФЕРЕНЦІЇ  ПЛАНУЄТЬСЯ  ОБГОВОРЕННЯ  ПРОБЛЕМ
З  НАСТУПНИХ  НАПРЯМКІВ:

1. Соціально-політичні проблеми регіонального розвитку.
2. Перспективи інтеграції підприємств регіону до європейського 

економічного простору.
3. Сучасні проблеми і перспективи управління підприємством: теорія, 

методологія, організація.
4. Регіональний розвиток: міжнародний аспект.
5. Перспективи розвитку туризму в регіоні: теорія, практика та інновації 

розвитку.
6. Маркетингові аспекти розвитку підприємств регіону.
7. Регіональний розвиток готельно-ресторанних послуг: проблеми та 

перспективи.
8. Проблеми обліку, аналізу і аудиту суб’єктів господарювання регіону.
9. Фінансовий аспект регіонального розвитку.
10. Економіко-математичне моделювання розвитку прикордонних регіонів.
11. Товарознавство та експертиза продовольчих та непродовольчих товарів.
12. Іноземні мови як один із стимулів регіонального розвитку.

Робочі мови конференції: українська,  російська,  англійська, 
     німецька,  французька

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
• тип шрифту – Times New Roman, розмір шрифту – 14, стиль – звичайний 

(normal);
• міжрядковий інтервал – 1;
• відступ на абзац – 1,25 (не користуватись кнопкою табуляції);
• параметри сторінки: зверху, зліва, справа, знизу – 2 см;
• посилання наводяться у тексті в квадратних дужках (напр. [2, с.17] – джерело 

2 за списком використаних джерел, стор. 17);
• у правому верхньому кутку – ім’я та прізвище автора, курс, спеціальність, 

форма навчання, через інтервал - прізвище та ініціали наукового керівника, 
нижче через інтервал – назва ВНЗ, місто (див. зразок);

• через інтервал по центру – назва доповіді (великими літерами, жирним 
шрифтом, розмір шрифту -14);

• через інтервал друкується основний текст доповіді; 
• список використаних джерел подається в кінці доповіді; 
• обсяг тез – 2-3 сторінки;
• сторінки не нумеруються; 
• зноски в кінці сторінок і документу не вставляти;
• подається електронний варіант (назвати прізвищем автора) та 1 примірник 

друкованого тексту.



ЗРАЗОК  ОФОРМЛЕННЯ  ТЕЗ:
Ірина Іванченко,  3 курс, спец. «Облік і аудит», д/ф.

Наук. кер. - Іванова І.І.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці

НАЗВА ДОПОВІДІ

Текст доповіді
Список використаних джерел:

1. 

Для участі у конференції на адресу оргкомітету необхідно до   
22 лютого 2016 р. (включно) надіслати або занести тези доповіді 
у друкованому вигляді та на електронному носії, заявку на участь у 
конференції та копію квитанції про оплату. 

Вартість організаційного внеску складає 15 грн. за одну повну або 
неповну сторінку формату А4 і включає публікацію тез доповіді у 
збірнику матеріалів конференції.

Відповідальність за достовірність фактів, статистичної інформації, 
власних імен, цитат та інших відомостей, наданих у рукописах,  несуть 

автори публікацій.

Матеріали будуть опубліковані до початку роботи конференції.

Адреса: 58002, м. Чернівці, пл. Центральна, 7, Чернівецький 
  торговельно-економічний  інститут КНТЕУ, навчально- 
  методичний відділ.

Конт. тел.: +38 (0372) 52-21-22;
  
Ел. адреса:  naukv@chtei-knteu.cv.ua;
  naukv_chtei@ukr.net

КОНТАКТНА  ІНФОРМАЦІЯ

• розрахунковий рахунок – 312 522 87 106 447;
• банк – Держказаначейська служба України, м. Київ;
• МФО 820172;
• код ЄДРПОУ: 05476322;
• одержувач – Чернівецький торговельно-економічний 
інститут КНТЕУ.

На документі про оплату вказати:
1. Призначення платежу – «за участь у науковій 
конференції».
2. Прізвище та ініціали автора.

РЕКВІЗИТИ  ДЛЯ  СПЛАТИ  ОРГАНІЗАЦІЙНОГО  ВНЕСКУ:

Здійснювати оплату
через ПриватБанк не рекомендуємо!

Уважно  перевіряйте  реквізити  після оплати!



ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
У ВУЗІВСЬКІЙ НАУКОВІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

«РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
Прізвище
Ім’я
По батькові
ПІБ керівника
Назва ВНЗ
Курс, спеціальність
Вчене звання
Номер телефону

Тема доповіді
Секція, в якій бажаєте взяти участь (вказати номер секції)

Потреба в технічних засобах
Планую (обов'язково позначити):
 виступити з доповіддю на пленарному засіданні (до 15 хв.)
 виступити з інформацією (до 5 хв.)
 взяти участь як слухач
 тільки публікацію тез

Сподіваємось на Вашу участь!
Будемо вдячні за поширення інформації серед колег

та інших зацікавлених осіб.
До зустрічі на конференції!!!


