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ЗАЯВКА 

на участь у Міжнародній науково-

практичній конференції студентів і 

молодих учених 

«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ 

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ» 

 
Прізвище _________________________ 

Ім’я ______________________________ 

По батькові ________________________ 

Назва вузу _________________________ 

Посада ____________________________ 

Науковий ступінь ___________________ 

Вчене звання _______________________ 

Аспірант/магістр/студент ____________ 

Науковий керівник (для студентів) ____ 

Назва секції _______________________ 

Назва доповіді _____________________ 

Адреса для листування ______________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Контактні телефони _________________ 

Е-mail _____________________________ 

Для виступу потрібні технічні засоби___ 

Назва файла – Прізвище_заявка 

 

Планую: 

o доповідь на пленарному засіданні 

o доповідь на секційному засіданні 

o взяти участь як слухач 

o опублікувати тези доповіді 

 

Дата, час приїзду _________________ 

 
Дата, час від’їзду _________________ 

 
 

 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Факультет економіки та менеджменту 

Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя запрошує Вас 

взяти участь у Міжнародній науково-

практичній конференції студентів і молодих 

учених «Соціально-економічні аспекти 

розвитку економіки». 
 

РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ БУДЕ 

ПРОВОДИТИСЯ ЗА СЕКЦІЯМИ: 
 

1. Актуальні проблеми сучасного 

управління: вітчизняний та зарубіжний 

досвід. 

2. Маркетингові технології підприємства: 

актуальні питання, досягнення та інновації. 

3. Механізм формування та 

розвитку фінансово-економічного потенціалу 

вітчизняних підприємств у процесі реалізації 

стратегічних цілей національної економічної 

системи. 

4. Соціально-психологічні аспекти в 

бізнесі. 

5. Сучасний стан і перспективи розвитку 

обліку, аналізу, аудиту та оподаткування. 

6. Фінансове забезпечення процесів 

глобалізації та регіоналізації. 

Збірник тез доповідей конференції буде 

видано до початку роботи конференції. 

 

Тези доповідей будуть розміщені в 

інституційному репозитарії ТНТУ 

ім. І. Пулюя ELARTU. 

Доповіді можуть бути опубліковані у 

фаховому виданні – науковому журналі 

“Галицький економічний вісник” (вимоги до 

оформлення статей та умови опублікування у 

даному журналі – за адресою: 

http://tntu.edu.ua/storage/pages/00000289/vymo

gy-gev-2016.pdf) та електронному науковому 

фаховому виданні “Соціально-економічні 

проблеми і держава” (вимоги до оформлення 

статей та умови опублікування у даному 

журналі – за адресою: http://sepd.tntu.edu.ua). 

Заявки на участь у роботі конференції та 

тези доповідей обсягом (1-3  сторінки) 

необхідно надіслати до 23 квітня 2017 р. 

секретарю конференції к.е.н, доц. кафедри 

економіки та фінансів Крамар Ірині Юріївні:  

ira_kramar@yahoo.com, тел. 0980225713 

Участь у конференції є безкоштовною. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

УДК (Times New Roman, 12 pt., bold) 

Ім’я та прізвище автора (співавторів), 

науковий ступінь, вчене звання або група 
(Times New Roman, 12 pt., bold) 

Організація, країна (Times New Roman, 12 

pt), (пропуск рядка 10 pt.) 

НАЗВА ДОПОВІДІ (Times New Roman, 12 

pt., bold), (пропуск рядка 10 pt.) 

Ім’я та прізвище автора (співавторів) 

англійською мовою (Times New Roman, 12 

pt., bold) 

НАЗВА ДОПОВІДІ англійською мовою 
(Times New Roman, 12 pt., bold), (пропуск 

рядка 10 pt.) 

Тип шрифту Times New Roman, розмір  

12 pt., міжрядковий інтервал – одинарний. 

Абзац виконують з відступом 10 мм, поля –

25 мм з усіх сторін. Текст вирівнюється на 

ширину аркуша. 

Рисунки та ілюстрації оформляти на 

комп’ютері у форматах *.jpeg, *tiff, *pcx. 

Назва файла – Прізвище_тези 

http://tntu.edu.ua/storage/pages/00000289/vymogy-gev-2016.pdf
http://tntu.edu.ua/storage/pages/00000289/vymogy-gev-2016.pdf
mailto:ira_kramar@yahoo.com

