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запрошуємо Вас взяти участь у роботі
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за міжнародної участі

«Перспективи розвитку економічних
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глобально орієнтованого
трансформаційного простору»,

яка відбудеться 
6 травня 2015 року 

На конференцію запрошуються науковці,  аспіранти,
слухачі  магістратури,  представники  органів  державної
влади та місцевого самоврядування, банків, підприємств
та інших організацій.  Для  участі  в  роботі конференції
необхідно до  15 квітня 2015 року надіслати на адресу
оргкомітету  заявку на  участь  (зразок  додається),  тези
доповіді та сплатити організаційний внесок.

Робочі  мови  конференції  –  українська,  англійська,
російська.

ТЕМАТИЧНІ СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1.  Економічні  системи  в  теоретичних  концепціях
економічної науки (керівник секції д.н.держ.упр.,  проф.
Рудакевич М.І., наук. секретар к.е.н., доц. Кудлак В.Я.)

2.  Формування  ефективних  моделей  управління
економічними  системами  макрорівня  (керівник  секції
к.е.н.,  доц.  Константюк  Н.І.,  наук.  секретар  к.е.н.
Подвірна Т.В.)

3. Регіональний вимір трансформаційних процесів
економічних  систем  (керівник  секції  д.е.н.,  проф.
Панухник О.В., наук. секретар к.е.н. Ониськів В.О.)

4.  Інституційне  забезпечення  розвитку
економічних систем у національних та  міждержавних
вимірах  (керівник  секції  к.е.н.,  доц.  Хрупович  С.Є.,
наук. секретар к.е.н. Маркович І.Б.)

ВИМОГИ ДО  ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

1. До  опублікування  приймаються  тези,  які  не
друкувалися раніше.
2. Обсяг  тез  не  повинен  перевищувати  3-х
сторінок,  включаючи  рисунки  і  таблиці.  Кількість
авторів – не більше двох.
3. Матеріали  повинні  бути  представлені
українською  мовою  (для  громадян  України);
українською, англійською або російською мовами для
іноземних учасників.
4. Для  підготовки тез  використовується редактор
MS Word.  Аркуш формату А4.  Поля  –  2  см  з  усіх
боків.  Шрифт  Times  New  Roman,  кегель  –  12,
інтервал –1,5.
5. Загальна схема побудови тез:

 прізвища  та  імена  авторів,  назва  організації,
місто  –  у  правому  верхньому  кутку  (без
скорочень);

 назва тез – великими літерами, по центру.
6. Використання  ілюстративних  матеріалів
повинно бути мінімальним.  Всі  рисунки групуються
як єдиний об’єкт.
7. Літературні джерела нумеруються відповідно до
порядку згадування в тексті. Посилання на джерело і
сторінки  в  ньому  подаються  в  квадратних  дужках.
Список літератури наводиться наприкінці  тез  згідно
встановлених вимог.
8. Роботи, що не відповідають темі конференції та
вимогам,  або не представлені у встановлений термін
не розглядаються.  
  

ПРОГРАМНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
КОНФЕРЕНЦІЇ:

голова: Рогатинський Р.М. – проректор з наукової роботи,
д.т.н., професор
співголови: Коцейко П.  – ректор державного університету
«Люблінська  політехніка», Панухник  О.В. –  д.е.н.,
професор, Рудакевич М.І. – д.н.держ.упр., професор
члени: к.е.н., доцент Ціх Г.В.
             к.е.н., доцент Винник Т.М.
             к.е.н., доцент Хрупович С.Є.
             к.е.н., доцент Константюк Н.І.
             к.е.н., доцент Кудлак В.Я.
             к.е.н., доцент Тимошик Н.С.
             к.е.н. Маркович І.Б.
             к.е.н. Подвірна Т.В.
             к.е.н. Ониськів В.О.
             Фещин І.М.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

6 травня 2015 р.

1000-1100– реєстрація учасників

1100-1230– пленарне засідання

1230-1300– перерва

1300-1500– секційні засідання

1500-1600– підведення підсумків та закриття конференції

Місце проведення конференції:

Тернопільський національний технічний 
університет ім. І. Пулюя, 10 корпус - "Політехнік",

адреса: м. Тернопіль, вул. Білогірська 50, зал засідань.

Проживання,  транспортні  та  відрядні  витрати  за
рахунок власних коштів учасників конференції.



ЗАЯВКА
на участь у 

науковій  конференції
за міжнародної  участі

«Перспективи розвитку економічних
систем у середовищі

глобально орієнтованого
трансформаційного простору»

Прізвище, ім’я, по-батькові 
________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання
________________________________________________
Місце роботи (навчання) 
________________________________________________
________________________________________________
Посада
_____________________________________________
Науковий  керівник  (для  слухачів  магістратури):
прізвище,  ім’я,  по-батькові,  вчений  ступінь,  вчене
звання, місце роботи, посада.
________________________________________________
________________________________________________
Планую виступити з доповіддю (необхідне виділити):
 на пленарному засіданні (до 10 хв.);
 на секційному засіданні (до 5 хв.);
 не планую приїзд.
Назва доповіді
________________________________________________
________________________________________________
Номер та назва секції
________________________________________________
Координати для зв’язку:
Поштова адреса
________________________________________________
____________________________________________
Номер телефону, e-mail
______________________________________________

Заявки  на  участь  в  роботі  конференції  подавати
секретарю  наукової  конференції  Фещин  Ірині

Михайлівні  за  адресою:  Тернопільський
національний  технічний  університет  імені  Івана
Пулюя,  кафедра  економіки  та  фінансів,  вул.
Білогірська,  50  (корпус  10),  ауд.  204,  ел.  пошта:
kaf_ef@tu.edu.te.ua,  тел.:  (0352) 25-76-85; моб. (067)
897-1000 

Вартість участі у конференції становить 50 грн. (у
вартість  входить  видання  та  розсилка  збірника  тез
доповідей  для  заочних  учасників).  Реквізити  для
оплати будуть вислані після отримання тез доповідей. 

Участь  у  конференції  докторів  наук  є
безкоштовною.

Збірник тез доповідей буде виданий до початку
роботи конференції.

Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя
Кафедра економіки та фінансів

Державний вищий навчальний заклад 
Люблінська Політехніка
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