
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
 

Міжнародної науково-практичної конференції 
«Сектори економіки в процесі реалізації  

державної регіональної політики», 
 

яка відбудеться 26-27 жовтня 2017 року на базі  
Тернопільського національного економічного університету в 
рамках Дванадцятих регіональних та муніципальних читань. 

 
До участі в конференції запрошуються представники 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
бізнесу, науковці, студенти. 

Для участі в роботі конференції необхідно до 15 жовтня 
2017 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь, 
квитанцію про сплату організаційного внеску (за потреби) та 
тези доповідей для опублікування в збірнику матеріалів 
конференції. 

Робочі мови конференції — українська, польська, 
англійська. 

 
Коло проблем, які передбачається обговорити: 

 

1. Секторальний зріз в Державній стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року. 

2. Тенденції та перспективи розвитку секторів економіки 

3. Міжсекторна взаємодія в процесі формування нової 

структури регіональної економіки. 

4. Управління розвитком секторів 

економіки на макро-, мезо- та мікро- 

рівнях. 
 

Після проведення конференції учасникам буде видано 

акт про апробацію та впровадження результатів наукових 

досліджень. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

1. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS 

Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times 

New Roman, кегель – 12, інтервал –1,5. 

2. Обсяг тез не повинен перевищувати 3 сторінок, включаючи 

рисунки і таблиці (для докторів наук — 5 сторінок).  

Заявку, тези доповіді, скановану квитанцію просимо надіслати на 

електронну адресу: 

seminar_TNEU@ukr.net 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Організаційний внесок для часткового відшкодування витрат на 

проведення конференції становить:  

для студентів  — 100 грн. (публікація та один збірник тез). 

для заочної участі — 200 гривень (публікація та розсилка одного 

збірника тез);  

додатковий примірник збірника — 120 гривень;  

для безпосередньої участі — 400 гривень (публікація тез, пакет 

конференційних матеріалів, участь в культурно-комунікаційних заходах 

конференції). 

Доктори наук (за умови публікації тез без співавторів чи 

безпосередньої участі) організаційного внеску не сплачують.  
 

Реквізити для внесення платежу: 

ФОП Боднар Василь Леонідович, ідентифікаційний код 2128502938 

р/р 2600001474864 в Центральній філії ПАТ "КРЕДОБАНК", 

м. Тернопіль, МФО 325365 

(у графі «Зміст операції» вказати «За поліграфічні послуги при друці 

матеріалів конференції від П.І.П., без ПДВ») 
 

Витрати на проїзд та проживання здійснюються за кошти учасників. 

 

Контактні телефони:  

(096) 335-11-58 (Круп’як Лідія Богданівна, к.е.н., доцент, доцент 

кафедри менеджменту та публічного управління ТНЕУ) – загальні 

питання; 

(097) 219-25-20 (Апостолюк Оксана Зіновіївна, к.е.н., доцент 

кафедри менеджменту та публічного управління ТНЕУ) – питання 

надходження публікацій та розсилки збірника тез. 



З А Я В К А 

на участь у  

Міжнародній науково-практичній конференції  
«Сектори економіки в процесі реалізації державної 

регіональної політики» 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові _____________________________ 

_____________________________________________________ 

Організація  __________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Посада ______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання__________________________ 

 

Номер проблемного напрямку ______ 

Назва доповіді (виступу)________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Участь в конференції: 

 безпосередня; 

 заочна. 

 

Координати для зв’язку: 

 

Поштова адреса _______________________________________ 

_____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Контактний телефон___________________________________ 

 

Е-mail: _________________________________________ 

 

Дата _________                   Підпис __________  
 

Міністерство освіти і науки України 
 

Національне агентство України з питань державної служби 
 

Тернопільський національний економічний університет 

Факультет економіки та управління  

Кафедра менеджменту та публічного управління 
 

Тернопільська обласна державна адміністрація  

Тернопільська обласна рада 

Тернопільська міська рада 
 

Тернопільський регіональний центр перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій  
 

Національний заповідник «Замки Тернопілля» 
 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Люблінський католицький університет імені Івана Павла ІІ (Польща) 

Університет економіки в Бидгощі (Польща) 

Опольська політехніка (Польща) 

Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія) 

Білоруський державний економічний університет (Білорусь) 

Пряшівський університет (Словаччина) 
Південночеський університет в Чеських Будейовіцах (Чехія) 

 
 

ДВАНАДЦЯТІ РЕГІОНАЛЬНІ ТА МУНІЦИПАЛЬНІ 

ЧИТАННЯ 
 

Міжнародна науково-практична конференція  

«Сектори економіки в процесі реалізації державної 

регіональної політики» 
 

Інформаційний лист 
 

 

26-27 жовтня 2017 року 

Тернопіль 


