
ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ! 

 

 

Ініціатор: Індо-Європейська Освітня Фундація (Польща) 

Приймаюча сторона і співорганізатор: Тернопільський національний технічний університет імені 

Івана Пулюя (Україна) 
Головний партнер: Університет прикладних наук в м. Ниса (Польща) 

Асоційовані партнери: Patna University (Індія), Pune University (Індія), DNLU Jabalpur (Індія), Collegium Humanum 

(Польща), University of Galati (Румунія), CNLU Patna (Індія), Науково-технічне товариство (Україна) 

 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної конференції 

«БІЗНЕС-РИЗИКИ У ДИНАМІЧНОМУ ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

(BRCDGV 2019)», 

яка відбудеться 07-08 листопада 2019 року в м. Тернопіль  

    

Метою проведення конференції є розгляд проблем та перспектив 

інтеграції  України у світове економічне співтовариство через 

співпрацю влади, освіти, науки та бізнесу в різних галузях.  

Конференція є практично-орієнтованою, оскільки забезпечить 

відмінну платформу для професійних дебатів за участю державних 

діячів, освітян, науковців, підприємців з різних країн. 
 

У конференції візьмуть участь представники Міністерства освіти і науки України, 

Українського державного центру міжнародної освіти, посольств, центральної та 

місцевих влад Республік Індії та Польщі. 

 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

(детальна інформація щодо напрямів доступна за посиланням: https://forms.gle/vB5ZME9WUKkXX2Vo7) 

1. Бізнес. 

2. Економіка. 

3. Фінанси. 

4. Менеджмент (в т.ч. психологічні аспекти ризик-менеджменту). 

5. Маркетинг. 

6. Правове забезпечення підприємницької діяльності. 

7. Технології та інновації (в т.ч. ІТ-технології, штучний інтелект тощо). 

8. Передові технології (у різних галузях). 

9. Будівництво та архітектура майбутнього. 

10.  Лінгвістика. 

11.  Туризм. 



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК становить 1500 грн.  
Можлива дистанційна участь. 

Організаційний внесок (очна участь для 1 учасника) покриває витрати на: 

- публікацію 2 статей: 

 Стаття 1 – стаття англійською мовою, що включена у програму конференції, 

опублікована у колективній монографії, виданій закордоном (Польща). 

 Стаття 2 – стаття українською, російською або англійською мовою для публікації в 

електронному науковому фаховому журналі «Соціально-економічні проблеми і 

держава» (Україна). Міжнародна індексація журналу: Index Copernicus International SA 

(Польща), ULRICHSWEB Global Serials Directory (США), Google Scholar (США), 

EBSCOhost (США), BASE – Bielefeld Academic Search Machine (Німеччина), SCIENCE 

INDEX (РИНЦ) та ін. Інформація про видання доступна за посиланням: 

https://sepd.tntu.edu.ua/ 

- програму конференції; 

- сертифікат учасника; 

- кави-брейки та ланчі протягом двох робочих днів конференції;  

- гала-вечерю, культурну програму;  

- інші організаційні витрати.  

Проїзд та проживання – за рахунок учасників конференції. 
Кожен додатковий співавтор за умови очної участі оплачує 1000 грн, за умови дистанційної 

участі – безкоштовно. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 1 

Статті подають лише англійською мовою. Тип файлу – *.doc (MS Word 97-2003) або *.docx. 

Рекомендований обсяг – 7-15 повних сторінок формату А4 (297х210 мм) у текстовому редакторі 

Microsoft Word, включаючи рисунки, таблиці, список літератури. Шрифт - Times New Roman, розмір - 

14 пт, міжрядковий інтервал – 1,0. Поля з усіх боків – 20 мм.  

Список літератури оформляють в алфавітному порядку. Посилання в тексті подають у 

квадратних дужках. Усі рисунки повинні супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці – 

мати заголовки. Формули та позначення набирають у редакторі формул MathType 6.0 або Microsoft 

Equation 3.0, як окремий об’єкт.  

Назва файлу повинна бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів автора (ів) публікації 

(наприклад: Шевченко Т.Г._Анотація; Шевченко Т.Г._Стаття 1; Шевченко Т.Г._Стаття 2). 

 

Зразок оформлення статті 1: 

THE TITLE OF YOUR PAPER (TIMES NEW ROMAN, 14 PT) 
Author’s name1, Author’s name2, Author’s name3 (Times New Roman, 12 pt) 

1author’s information: institution, city, country, e-mail address (Times New Roman, 10 pt) 

 

Abstract. Максимальна кількість 400 слів (Times New Roman, 12 pt) 
Keywords: максимальна кількість 5 слів (Times New Roman, 10 pt) 

Текст статті (Times New Roman, 14 pt) 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 2 

Стаття подається за тематикою, відмінною від тієї, за якої подана стаття 1. 

Вимоги до оформлення – доступні за посиланням:  

https://sepd.tntu.edu.ua/index.php/uk/forauthors/rulesofarticles 

https://sepd.tntu.edu.ua/
https://sepd.tntu.edu.ua/index.php/uk/forauthors/rulesofarticles


Банківські реквізити: 

Одержувач: ГО «Науково-технічне товариство» 

МФО 322313 

Код ЄДРПОУ 26310146 

р/р 26003000039752 

Банк одержувача: Філія ВАТ «Укрексімбанк» в м. Тернопіль 

Призначення платежу: За участь у конференції BRGDCV 2019 (вказати прізвище та ініціали).  

 

Статті та підтвердження про оплату (копію платіжного доручення з відміткою 

банку про перерахунок) необхідно надіслати на електронну адресу: iec.tntu@gmail.com. 
 

ВАЖЛИВІ ДАТИ: 

 

Обов’язкова попередня реєстрація за посиланням: 

https://forms.gle/vB5ZME9WUKkXX2Vo7 

20.09.19 

Представлення анотації / повного тексту статті 1  20.09.19 

Представлення повного тексту статті 1 30.09.19 

Представлення повного тексту статті 2  10.10.19 

Оплата за участь у конференції  03.10.19 

Участь у роботі конференції 07-08.11.19 

 

Після розгляду оргкомітетом конференції матеріалів статті 1 на електронну адресу автора буде 

відправлено повідомлення про прийняття матеріалів, після чого протягом 3 робочих днів учасник 

повинен оплатити організаційний внесок. 

 

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ТЕРНОПОЛЯ. Прекрасні пейзажі, мальовничі місця відпочинку, 

ріки й озера, національні заповідники на його околицях ваблять туристів із усього світу. Тернопіль 

сьогодні – один з адміністративних, економічних, освітніх, наукових центрів України. Приємні, 

незабутні враження надихатимуть Вас на нові творчі успіхи.   

    

РОЗМІЩЕННЯ УЧАСНИКІВ конференції передбачається у готелі «Тернопіль» 

http://www.hotelternopil.com/. 
 

КОНТАКТНА ОСОБА:  
 

Ірина Крамар (к.е.н., доцент) 

Тел.+38 098 022 57 13  

e-mail: iec.tntu@gmail.com 
 

Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, вул. Руська, 56, Тернопіль, 46001, Україна  
 

До зустрічі на конференції!  

mailto:iec.tntu@gmail.com
mailto:iec.tntu@gmail.com

