
Тернопільський національний 

економічний університет 

Факультет аграрної економіки і 

менеджменту 
 

запрошують Вас взяти участь у роботі 
 

Міжнародної науково-практичної конференції 
 

«ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА – ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ», 
 

яка відбудеться  27 жовтня 2017 року в Тернопільському національному 

економічному університеті (м. Тернопіль) 
 

Для участі в роботі конференції запрошуються: науковці, аспіранти, 

докторанти, студенти, слухачі магістратури, представники органів державної 

влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних і проектних організацій, 

банків, комерційних фірм та інших організацій, чия діяльність має відношення до 

тематики конференції. 

Для участі в роботі конференції необхідно до 13 жовтня 2017 року надіслати 

на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок додається), тези доповідей і копію 

квитанції про сплату організаційного внеску.  

Робочі мови конференції – українська, англійська.  

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Управління розвитком соціально-економічних систем мікро-, мезо- та 

макрорівня. 

2. Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи. 

3. Інституційне забезпечення економічного зростання. 

4. Інноваційно-інвестиційні аспекти розвитку бізнесу. 

5. Сучасні проблеми обліку, аналізу та аудиту. 

6. Екологічні аспекти розвитку бізнесу. 

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ  

До початку роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей 

учасників. Всі учасники отримають сертифікат про участь. Особам, які брали 

участь у конференції заочно, буде надіслано збірник тез і сертифікат. 

За бажанням, під час роботи конференції, можна подати наукову статтю для 

публікації у наукових фахових виданнях факультету, що індексуються у 

міжнародних каталогах та наукометричних базах.   

Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування рукописів 

наукових праць.   



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Організаційний внесок для відшкодування витрат на проведення конференції 

та публікацію тез становить: 

 за умови очної участі – 250 грн.  

 за умови дистанційної участі – 150 грн. 

Закордонні учасники беруть участь безкоштовно. 

ПРАВИЛА ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

1. До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше. 

2. Матеріали повинні бути представлені українською мовою (для громадян 

України) та англійською (для іноземних учасників). 

3. Тези доповіді надсилаються на електронну скриньку. Студенти обов’язково 

вказують наукового керівника. Файли назвати за прикладом: Марк_Заявка; 

Марк_Тези; Марк_квитанція. 

4. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. 

Аркуш формату – А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт – Times New Roman, 

кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,0. Сторінки тез не нумерувати. 

5. Обсяг тез доповіді не повинен перевищувати 3-х сторінок. Кількість авторів  

однієї наукової праці – не більше двох.  

6. Загальна схема побудови тез: 

- ім’я та прізвище автора (жирним), місце роботи (навчання) факультет, 

група,– у верхньому правому кутку. 

- нижче – через один інтервал – назва доповіді – жирними великими літерами 

по центру сторінки. 

- нижче – через один інтервал – текст доповіді (тез). 

7. В кінці тексту наводиться Список літератури (жирним і по центру). 

Літературні джерела мають бути пронумеровані відповідно до порядку 

згадування в тексті. Посилання на джерело та сторінки в ньому подаються в 

квадратних дужках. Список літератури наводиться в кінці тексту праці 

бібліографічним списком джерел мовою оригіналу. 

8. Використання ілюстративних матеріалів має бути мінімальним.  

9. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Times New 

Roman, 12 пт. Формули розташовувати по центру, їх нумерацію 

здійснювати по правому краю. При наборі формул використовувати 

вбудований у MS Word редактор формул. Всі рисунки повинні бути 

згруповані як єдиний об’єкт. 

10. Орієнтація таблиць та рисунків має бути лише книжкова. 

11. До тексту тез доповіді без узгодження з автором можуть бути внесенні 

редакційні правки.  

12. Роботи, що не відповідають вимогам, або не подані у встановлений термін, 

не розглядаються.    

 

 



 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ 

СПД ФО Осадца Юлія Володимирівна;  

Ідентифікаційний код: 3040504148 

Рахунок: 26009322237 в РБ АВАЛЬ  

МФО: 380805 

(у графі «Зміст операції» вказати «Е.27.10.2017 Конференція від П.І.П.). 

 

Поштові перекази не приймаються. 

 

Заявку, тези доповіді та копію квитанції про оплату просимо надіслати до 13 

жовтня 2017 року на електронну скриньку – faemconf@gmail.com. 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ / КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Адреса: 

Тернопільський національний економічний університет 

Факультет аграрної економіки і менеджменту  

Майдан Перемоги, 3 (навчальний корпус № 2)  

м. Тернопіль 

46009 

 

Контактні особи: 

Пуцентейло Петро Романович – (097) 441-19-25 

Ярощук Олексій Вікторович – (067) 997-80-74 

 

Електронна скринька: faemconf@gmail.com. 

 

 

mailto:faemconf@gmail.com
mailto:faemconf@gmail.com


ЗАЯВКА 

про участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції 

 «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» 

Прізвище ____________________________________ 

Ім’я _________________________________________ 

По-батькові __________________________________ 

Місце навчання _______________________________ 

Факультет, група _____________________________ 

Назва доповіді, виступу ________________________ 

Номер секції _________________________________ 

Планую виступити: 

– на пленарному засіданні до 10 хв.; 

– на секційному засіданні до 7 хв.; 

– не плануєте виступати; 

– не плануєте приїжджати. 

Потреба в бронюванні номера в готелі: 

– так 

– ні 

Дата приїзду ________________________________ 

Поштова адреса _____________________________ 

Тел./факс ___________________________________ 

E-mail ______________________________________ 
 

Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення 

 

 

При дистанційній участі збірник тез буде надісланий після проведення 

конференції разом з сертифікатом учасника на поштову адресу, вказану в анкеті, 

протягом двох тижнів.  

 

 

УВАГА! 

Надіслані Вами матеріали вважаються прийнятими за умови отримання 

підтвердження від оргкомітету конференції на Вашу електронну скриньку 

 

Сподіваємось на плідну співпрацю. 


