
 

 

 

ЗАЯВКА 
на участь у науковій студентській 

Інтернет-конференції 

 

П.І.П. студента _____________________________ 

___________________________________________ 

П.І.П. наукового керівника ___________________ 

___________________________________________ 

Курс, спеціальність _________________________ 

Телефон ___________________________________ 

E-mail _____________________________________ 

Тема доповіді ______________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

Секція, в якій бажаєте взяти участь____________ 

вказується обов’язково! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактна інформація 
 

Адреса оргкомітету: 

58002, м. Чернівці, пл. Центральна, 7, 

Чернівецький торговельно-економічний інститут 

КНТЕУ, кафедра менеджменту, міжнародної 

економіки та туризму. 

        Телефони: +380509134455 Верстяк О. М. 

                  +380997504590 Сідуняк О. В. 

 

E-mail:     kafedramenitur@gmail.com 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сподіваємось на Вашу участь у конференції!  

Будемо вдячні за поширення інформації серед 

зацікавлених осіб. 

 
 

 
Міністерство освіти і науки України 

Київський національний 

торговельно-економічний університет 

Чернівецький торговельно-економічний інститут 

Кафедра менеджменту, міжнародної економіки та туризму 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Вузівська наукова студентська 

Інтернет-конференція 

 
«ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ 

БІЗНЕСОВИМИ СТРУКТУРАМИ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ» 
(до 55-ти річчя ЧТЕІ КНТЕУ) 

 

 

 

 

7 квітня 2021 р. 

м. Чернівці 



Шановні студенти! 
Чернівецький торговельно-економічний інститут 

КНТЕУ запрошує взяти участь у  

вузівській науковій студентській Інтернет-

конференції «Формування інструментів 

управління бізнесовими структурами в сучасних 

умовах», яка відбудеться 3 квітня 2021 року. 
 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Економічні аспекти управління бізнес-

процесами 

2. Сучасні цифрові технології ведення 

бізнесу 

3. Вплив міжнародних економічних 

відносин на управління бізнесом 

4. Фінансова складова управління бізнесом 

в сучасних умовах 

5. Обліково-аналітичні інструменти 

управління в сучасних умовах ведення 

бізнесу 

6. Механізми управління підприємствами 

готельно-ресторанного бізнесу 

7. Маркетингові інструменти управління 

бізнесовими структурами  

8. Актуальні проблеми управління 

бізнесовими структурами. 

9. Problems and perspectives of modern 

business management 
 

Робочі мови конференції – українська,  

англійська, німецька, французька. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги до оформлення тез доповіді: 
 

 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 кутку – ім’я прізвище автора, курс 

та спеціальність. Нижче через інтервал прізвище та 

ініціали наукового керівника, через інтервал 

нижче назва ВНЗ і місто; 

 через інтервал по центру – назва доповіді 

(маленькими літерами, жирним шрифтом, розмір 

шрифту -14); 

 через інтервал друкується основний текст 

доповіді;  

 список використаних джерел друкується в 

кінці доповіді;  

 обсяг тез – 2-3 сторінки (без рисунків і 

таблиць); 

 сторінки не нумеруються; 

 зноски в кінці сторінок і документу не 

вставляти; 

 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, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗАЗНАЧЕНИМ 

ВИМОГАМ, НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ! 

 

ЗРАЗОК  ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

Ірина Савчук, 

ІІ курс спеціальність «Менеджмент», 

наук. кер. – Cкибіч Н.О., 

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  10 березня 2021 р. надіслати заявку на 

участь, тези доповіді на адресу оргкомітету. 

2. 7 квітня 2021 р. електронний збірник тез 

доповідей буде розміщений на сайті ЧТЕІ КНТЕУ за 

адресою: www.chtei-knteu.cv.ua. 

 

 

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.chtei-knteu.cv.ua/

