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Шановні колеги! 

 Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції «Фінансове забезпечення розвитку малого та 
середнього бізнесу у прикордонних регіонах», яка відбудеться 14 травня 

2019 р. у Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ. Метою 
конференції є  пошук шляхів впровадження наукових напрацювань та 

інноваційних ідей щодо особливостей та перспектив розвитку малого та 
середнього бізнесу в прикордонних регіонах. 

 

НА КОНФЕРЕНЦІЇ ПЛАНУЄТЬСЯ ОБГОВОРЕННЯ ПРОБЛЕМ 

З НАСТУПНИХ НАПРЯМКІВ: 

1. Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах транскордонного 

співробітництва. 
2. Фінансово-економічні стимули розвитку малого та середнього бізнесу в 

прикордонних регіонах. 
3. Підтримка суб’єктів підприємницької діяльності у здійсненні 

зовнішньоекономічних операцій. 

4. Розвиток малого та середнього бізнесу: досвід країн ЄС. 
5. Обліково-аналітичне  забезпечення управління підприємств малого та 

середнього бізнесу в прикордонних регіонах. 
6. Маркетинговий інструментарій забезпечення розвитку підприємств малого 

та середнього бізнесу  

7. Управління бізнесом малих та середніх підприємств: стан, проблеми та 
перспективи його розвитку. 

8. Фінансове забезпечення розвитку інноваційних процесів у сфері готельно-
ресторанного бізнесу. 

9. Особливості розвитку малого та середнього підприємництва у сфері 

туризму: фінансовий аспект. 
10. Досвід використання інтернет-технологій у сфері малого та середнього 

підприємництва. 
11. Іноземні мови як засіб посилення транскордонного та прикордонного 

співробітництва. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЕННЯ ТЕЗ: 

Форма участі: дистанційна. 
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська, 

румунська, польська.  

Для участі у конференції на адресу оргкомітету необхідно до  
14 квітня 2019 р. (включно) надіслати на електронну адресу  

intkonf2019@ukr.net: 
- тези доповіді українською, російською, англійською, румунською, 

польською мовами; 
- якщо тези не англійською мовою, то прізвище, посада, заклад освіти та 

назва доповіді подаються з перекладом на англійську мову з короткою 
анотацією до 6-ти рядків (шрифт 10) – у кінці тез після списку 
використаних джерел. 

- відскановану (сфотографовану) квитанцію про оплату організаційного 
внеску: 

- заповнену анкету учасника конференції.  
Файли назвати за зразком: 
Стеценко І._тези.doc, Стеценко І._заявка.doc, Стеценко І._квитанція.doc. 
Оргкомітет протягом 3 робочих днів електронною поштою повідомляє 
учасника конференції про отримання та прийняття матеріалів. 

mailto:intkonf2019@ukr.net


Вартість організаційного внеску складає - 150 грн. (включає 

видання збірника матеріалів конференції, розміщення електронного 

варіанту на науковому порталі ЧТЕІ КНТЕУ, сертифікат учасника 
конференції (за бажанням)). 

 

ОДНООСІБНА ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ДОКТОРІВ НАУК БЕЗКОШТОВНА 
 

Участь студентів у роботі конференції передбачається за умови участі їхніх 

наукових керівників (публікація тез у співавторстві). 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

 тип шрифту – Times New Roman, розмір шрифту – 14, стиль – звичайний 
(normal); 

 міжрядковий інтервал – 1; 
 відступ на абзац – 1,25 (не користуватись кнопкою табуляції); 
 параметри сторінки: зверху, зліва, справа, знизу – 2 см; 
 посилання наводяться у тексті в квадратних дужках (напр. [2, с.17] – 

джерело 2 за списком використаних джерел, стор. 17); 
 у правому кутку – ім’я та прізвище автора, науковий ступінь (якщо є),посада, 

нижче через інтервал – назва закладу вищої освіти, через інтервал нижче – 

місто; 
 через інтервал по центру – назва доповіді (великими літерами, жирним 

шрифтом, розмір шрифту - 14); 

 через інтервал друкується основний текст доповіді;  
 список використаних джерел друкується в кінці доповіді; 
 прізвище, посада, заклад освіти та назва доповіді подаються з перекладом на 

англійську мову з короткою анотацією до 6-ти рядків (шрифт 10);  

 обсяг тез – 2-3 сторінки; 
 сторінки не нумеруються; зноски в кінці сторінок і документу не вставляти. 

 

За зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тез доповідей автор 
несе особисту відповідальність 
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Iryna Stetsenko, Doctor of Economic Sciences, professor, 
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STRATEGIC DEVELOPMENT OF TOURISM IN CROSS-BORDER REGION 

 This article covers the tourism sphere as a priority direction of the strategic development in cross-border region. The real 

situation and the problems of tourism market development, structure and dynamics of its main indicators are studied on the 

example of Chernivtsi region. The competitive advantages and peculiarities of development of certain tourism types, directly 

dependent on border location, are investigated and the influence of tourism on socio-economic development of the region is 

determined. 



 

РЕКВІЗИТИ  ДЛЯ  СПЛАТИ  ОРГАНІЗАЦІЙНОГО  ВНЕСКУ: 

 

 реєстраційний рахунок – 312 522 87 106 447 

у Державній казначейській  службі України, м. Київ; 
 МФО 820172; 

 код ЄДРПОУ: 05476322; 
 одержувач – Чернівецький торговельно-економічний 

інститут КНТЕУ. 
На документі про оплату вказати: 

1. Призначення платежу – «за участь у науковій конференції». 
2. Прізвище та ініціали автора. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

 У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ У 

ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ» 

Прізвище 

Ім’я 
По батькові 

Вчене звання 

ЗВО/організація установа 
Посада 

ПІБ, науковий ступінь та вчене звання 

наукового керівника(для студентів, аспірантів) 
 

Назва секції 

Тема доповіді 
Потреба у друкованих збірниках 

(вказати кількість) 

Потреба в електронному варіанті сертифікату учасника 
Поштова адреса для відправлення 

 збірника матеріалів конференції(з індексом) 
 

Контактний телефон 

E-mail 

 

Сподіваємось на Вашу участь! 

Будемо вдячні за поширення інформації серед коллег 
 та інших зацікавлених осіб. 

 

 

Адреса: 58002, м. Чернівці, пл. Центральна, 7, Чернівецький  
  торговельно-економічний  інститут КНТЕУ, оргкомітет 

  інтернет конференції. 
Конт. тел.: +38 (0372) 52-21-22; 0995085861. 

Ел. адреса: intkonf2019@ukr.net 
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