
 

 

 

ЗАЯВКА 
на участь у  Всеукраїнській науково-практичній  

Інтернет-конференції 

 

П.І.П.  _____________________________ 

___________________________________________ 

Організація ___________________ 

___________________________________________ 

Посада __________________________ 

___________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання 

_________________________ 

Адреса (з індексом)__________________________ 

___________________________________________ 

Телефон ___________________________________ 

E-mail (якщо є) _____________________________ 

Тема доповіді ______________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

Секція, в якій бажаєте взяти участь_____________ 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактна інформація 
 

Адреса оргкомітету: 

м. Тернопіль, вул. майдан Перемоги, 3, 

Корпус ІІІ Кабінет: 3208. Тернопільський 

національний економічний університет 

Телефон:     0672658691 

E-mail:  seminar_TNEU@ukr.net 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сподіваємось на Вашу участь у конференції!  

Будемо вдячні за поширення інформації серед 

колег та інших зацікавлених осіб. 

 

 

 

Тернопільський національний економічний 

університет 

Факультет економіки та управління  

Кафедра менеджменту та публічного 

управління 
 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ЛИСТ 

 

 
 

 

 

Всеукраїнська  науково-практична 

Інтернет-конференція 

 

«УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМ 

РИНКОМ: ІНСТИТУЦІЙНІ ТА 

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ» 

 
 30 листопада 2017 р. 

м. Тернопіль 



Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

 

Всеукраїнської  науково-практичної                           

Інтернет-конференції 

 «Управління енергетичним ринком: 

інституційні та економічні аспекти»,   

яка відбудеться 30 листопада 2017 року на 

базі Тернопільського  національного 

економічного університету  

 
 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Актуальні проблеми управління енергетичним 

ринком;  

2. Управління витратами та формування 

тарифної політики на підприємствах 

теплоенергетики житлово-комунального 

господарства України; 

3. Реформування ринку теплової енергії в 

житлово-комунальному господарстві в 

контексті підвищення енергетичної безпеки 

соціальних стандартів та якості життя 

населення України; 

4. Інвестиційне забезпечення регіонального 

енергетичного ринку в умовах децентралізації; 

5. Ефективність державної політики у сфері 

енергетичної безпеки України; 

6. Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як 

альтернативні первинним джерелам енергії в 

регіоні; 

7. Управління енергоефективністю: стан та 

перспективи розвитку; 

8. Організаційно-економічний механізм 

функціонування ринку енергетичних послуг. 
 

Робочі мови конференції – українська,  

російська, англійська. 

 

 

 

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 
 

Відповідальність за зміст матеріалів несуть 

автори та наукові керівники. 

У разі значних розходжень поданих тез із 

вимогами, оргкомітет залишає за собою право 

редакції авторського тексту або відмови 

публікації. 

 
 

 

ЗРАЗОК  ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

Ірина Савчук, 

Наук. кер. – Cкибіч Н.О., 

Тернопільський національний економічний університет,  

м. Тернопіль 
 

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: 
Учаснику конференції до 10 листопада 2017 р. слід 

подати: 

- заповнену заявку на участь; 

- тези доповіді оформлені згідно вимог; 

- копію платіжного документу. 

Ці матеріали направляються в одному файлі (архіві) 

на електронну адресу оргкомітету 

 

 

 

 

Організаційний внесок складає 80 грн.  і 

включає часткові витрати на проведення 

конференції та видання збірника тез, який буде 

надіслано учасникам конференції протягом місяця з 

моменту проведення конференції. 

Кошти слід перерахувати на рахунок:  

Р/р 2600801233784 в Тернопільському 

відділенні центральної філії ПАТ 

«Кредобанк», МФО 325365 код ЄДРПО: 

37246369. Призначення платежу: за участь 

у конференції Отримувач платежу: ТОБО 

«Асоціація фахівців комп’ютерних 

інформаційних технологій» 
 

На документі про оплату обов’язково вказати: 

1. Призначення платежу – «оргвнесок за участь у 

Інтернет-конференції». 

2. Прізвище учасника. 


