
 

 

 

ЗАЯВКА 
на участь у ХІ Всеукраїнській науковій студентській 

Інтернет-конференції 

 

П.І.Б. студента _____________________________ 

___________________________________________ 

П.І.Б. наукового керівника ___________________ 

___________________________________________ 

Навчальний заклад __________________________ 

___________________________________________ 

Курс, спеціальність _________________________ 

Адреса (з індексом)__________________________ 

___________________________________________ 

Телефон ___________________________________ 

E-mail (якщо є) _____________________________ 

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, відділ науково-методичної роботи та 

міжнародних зв’язків. 

Телефон:  (0372) 52-21-22. 

E-mail:   nmv@chtei-knteu.cv.ua 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Чернівецький торговельно-економічний інститут 

Наукове товариство молодих учених та студентів ЧТЕІ 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ЛИСТ 

 
XІ Всеукраїнська  наукова студентська 

Інтернет-конференція 

 

«РЕФОРМУВАННЯ   ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ ЯК  ФАКТОР  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ»  

 
 21 грудня 2021 р. 

м. Чернівці 

mailto:nmv@chtei-knteu.cv.ua


Шановні студенти! 
Чернівецький торговельно-економічний 

інститут КНТЕУ запрошує взяти участь у  

XІ Всеукраїнській науковій студентській 

Інтернет-конференції «Реформування економіки 

України як фактор забезпечення сталого 

розвитку», яка відбудеться 21 грудня 2021 року. 
 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Інституціональне та ресурсне забезпечення 

сталого розвитку економіки. 

2. Розвиток фінансової системи в умовах 

ринкових перетворень. 

3. Адаптація обліку, аналізу та аудиту до 

економічних змін. 

4. Розвиток міжнародного співробітництва та 

регіональна безпека України. 

5. Актуальні питання управління економічною 

діяльністю підприємств.  

6. Математичні моделі економічного розвитку 

України. 

7. Технології ефективного менеджменту: 

принципи, механізми, українська специфіка. 

8. Сучасні технології маркетингу та реклами. 

9. Роль туризму та ринку послуг у 

реформуванні економіки України. 

10. Проблеми та перспективи використання 

інформаційних технологій на сучасному етапі. 

11. Правове забезпечення реформування 

економіки України. 

12. Товарознавчі складові розвитку ринку 

продовольчих та непродовольчих товарів в 

Україні. 

13. Соціальні та екологічні аспекти розвитку 

українського суспільства в сучасних умовах. 

14. Прогресивні технології виробництва 

кулінарної продукції в закладах ресторанного 

господарства. 

15. Reformation of Ukrainian economy as a factor 

of steady development. 
 

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, 

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 

після тез за порядком згадування в тексті й 

оформляється згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015  

«Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила 

складання».  

 обсяг тез – 2-3 сторінки (без рисунків і 

таблиць); 

 сторінки не нумеруються; 

 зноски в кінці сторінок і документу не 

вставляти; 

 рисунки мають бути згруповані як єдиний 

об'єкт. Не використовувати: сканований матеріал, 

а також колір і фон; переноси у тексті; 

 матеріали надсилаються у вигляді 

неархівованого файлу, названим прізвищем 

першого автора та порядковим номером 

тематичного напряму конференції,  наприклад 

(Korop3_тези, Korop3 _заявка). 

 
Відповідальність за зміст матеріалів несуть 

автори та наукові керівники. 

ЗРАЗОК  ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

Ірина Савчук, 

наук. кер. – Cкибіч Н.О., 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,  

м. Вінниця 
 

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 6 грудня 2021 р. надіслати заявку на 

участь, тези доповіді, копію квитанції про оплату на 

адресу оргкомітету. 

2. 21 грудня 2021 р. електронний збірник тез 

доповідей буде розміщений на сайті ЧТЕІ КНТЕУ за 

адресою: www.chtei-knteu.cv.ua. 
 

 

 

 
Всі тези, надіслані для участі 

у конференції, проходять 

обов’язкову перевірку на плагіат! 

 

Оригінальність тексту повинна становити не 

менше 75% від обсягу тез! 

 

 

 

 

 

 

 

Сподіваємось на Вашу участь! 

 

Будемо вдячні за поширення інформації серед  

молодих науковців та інших зацікавлених осіб. 


