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До участі запрошуються 
Студенти ВНЗ, науковці науково-дослідних установ, молоді науковці, аспіранти, 
представники органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських 
організацій, підприємств та інших установ, які мають відношення до тематики 
конференції. 

 
Програма конференції 

09:30 – 10:30: Реєстрація 
10:30 – 11:00: Відкриття конференції 
11:00 – 12:00: Секція: Економіка 
12:00 – 13:30: Обід (оплачується 
самостійно) 

13:30 – 14:30: Секція: Політика 
14:30 – 15:30: Секція: Суспільство 
15:30 – 16:00: Підсумки 
16:00 – 17:00: Екскурсія по Резиденції 
митрополитів Буковини та Далмації 

 
Місце проведення  

Червона зала, вул. Коцюбинського, 2, Чернівці 
 

Важливі дати 
До 

10.04.2018 
Надіслати заявку у запропонованій формі на електронну адресу. 
Тема листа – «Підтвердження участі в конференції UA-PL» 

До 
03.05.2018 

Надіслати тези доповіді на електронну адресу – chsc@chnu.edu.ua  
Технічні вимоги: макс. 5 стор., А4, Microsoft Word, всі поля – 20 мм, 
Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,0. Вказати ім’я, 
по батькові та прізвище автора, назва установи. В кінці тексту 
наводиться список літератури. Скановані схеми, графіки, діаграми, 
таблиці не допускаються. Формули повинні бути зроблені у 
редакторі. Автором публікації можна бути не більше одного разу. 
Тема листа – «Тези на конференцію UA-PL» 

До 
03.05.2018 

Надіслати скановану копію квитанції про оплату організаційного 
внеску на електронну адресу оргкомітету. Тема листа – «Оплата 
оргвнеску за участь участі в конференції UA-PL» 

 
Email - chsc@chnu.edu.ua 
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Організаційний внесок 

100 грн. Дистанційна участь, публікація тез окремою збіркою (один 
авторський примірник), виготовлення і розсилка сертифікату про 
участь в конференції. 

200 грн. Безпосередня участь, виготовлення і розсилка запрошень, друк 
програми конференції, публікація тез окремою збіркою (один 
авторський примірник), виготовлення сертифікатів про участь у 
конференції, роздаткові та інформаційні матеріали. Може бути 
сплачено безпосередньо під час реєстрації в день проведення 
конференції. Витрати на проживання та проїзд учасники покривають 
самостійно. 

 
Оплата організаційного внеску 

п/р 2600101612643 в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ 39718380, 
ГО «Центр економічного розвитку та соціальної адаптації» 

Призначення платежу –  
«Відшкодування витрат участі в конференції ПІП учасника». 

 
Адреса оргкомітету 

вул. Кафедральна, 2, каб. № 43-44, Чернівці, 58012,Україна,  
тел. (0372) 52 51 56, E-mail: chsc@chnu.edu.ua  

 
Координатор конференції 

Олександр Саєнко, к.е.н., доцент, o.saienko@chnu.edu.ua 
 

Інформація щодо реєстрації учасників та публікації матеріалів 
Володимир Грунтковський, к.е.н., асистент, v.gruntkovskiy@chnu.edu.ua 

 
Форма заявки  

 

Прізвище, ім’я та по батькові автора (ів)  
Місце навчання чи роботи (назва ВНЗ, 
установи) 

 

Учений ступінь, учене звання, посада  
Форма участі в конференції  

- дистанційна участь;  
- як слухач;  
- з доповіддю на пленарному засіданні;  
- з доповіддю на секційному засіданні 

 

Контактна адреса в наступному форматі: 
ПІБ одержувача, вулиця, № будинку, 
№ квартири, місто, індекс, країна 

 

Контактний телефон  
E-mail  
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