ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
подається в on-line режимі на сайті
університету:

http://conference.bukuniver.edu.ua/
УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Термін подання заявок, матеріалів і сплати
організаційного внеску до 15 вересня 2019 р.
Адреса оргкомітету: каб.208, вул. Дарвіна, 2А,
м. Чернівці, 58000.
Контакти:
Проф. Виклюк Ярослав Ігорович
тел.: +38 (0372) 55-38-03;
моб./viber: +38 095 0105036;
e-mail: vyklyuk@ukr.net
Реєстрація учасників з 9.00 11 жовтня 2019 р.
Початок роботи конференції о 10.00
Організаційний внесок в розмірі 200 грн. для
учасників; 100 грн. для аспірантів і студентів (50
грн.
для
співробітників
Буковинського
університету) включає: друк тез у збірнику,
інформаційний
пакет
учасника,
технічний
супровід, каву-брейк. Організаційний внесок не
передбачає отримання збірника «Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції».
Платіжні реквізити:
ПВНЗ “Буковинський університет”
р/р 26003000016203
в Філії – АТ “Укрексімбанк” м.Київ
МФО – 322313
Код ЄДРПОУ – 22838873
Адреса: м.Чернівці, вул. Головна,183
Призначення платежу: «благодійний внесок
від ПІБ особи».

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ДОПОВІДЕЙ
1. Матеріали подаються в електронному форматі
набрані в текстовому редакторі MS WORD та
надсилаються через електронну форму, розміщену на
сайті університету (http://conference.bukuniver.edu.ua/).
2. Обсяг тез повинен складати повні 1-2
сторінки формату А-4, шрифт Times New Roman
кегль —14 пт, інтервал - 1 пт, всі поля 2 см, відступ1см. Не користуватись кнопкою табуляції!
3. Таблиці та ілюстрації повинні бути набрані у
текстовому редакторі MS WORD у межах формату А4, їх розмір повинен бути менший на 1 см від ширини
рядка, мати порядковий номер та тематичний
заголовок. Розмір шрифту для набору інформації у
таблицях має бути не менше 10 пт.
4. Використана література подається наприкінці
тез доповіді мовою оригіналу відповідно до вимог
форми 23 „Бюлетеня ВАК України" № 3, 2008.
5. У верхньому рядку зазначається прізвище та
ініціали автора (ів), науковий ступінь, вчене звання,
назва установи, місто. Ця інформація вказується
жирним шрифтом 14 пт, інтервал - 1 пт і
вирівнюванням за лівим краєм.
6. Через два абзацних відступи нижче, вказується
назва доповіді жирним шрифтом 14 пт, інтервал -1 пт,
розміщення по центру, усі літери ВЕЛИКІ.
7. На один абзацний відступ нижче виклад тез
доповіді.
8. Для аспірантів, здобувачів, студентів
обов'язково додається рецензія доктора або кандидата
наук.
Тези доповідей будуть видані у Збірнику
матеріалів конференції.

Тези, що оформлені з порушенням вимог, не
відредаговані чи надіслані після зазначеного
терміну, розглядатися не будуть!

Міністерство освіти і науки України
Приватний вищий навчальний заклад
«Буковинський університет»
Чернівці, Україна
Університет «Union – Nikola Tesla», Белград,
Республіка Сербія
Вища школа економіки та менеджменту державного
управління в Братиславі, Братислава, Республіка
Словаччина
Європейський політехнічний інститут,
Куновіце,Чеська Республіка
Західний університет імені «Василя Голдіша», Арад,
Румунія
Сучавський університет «Штефан чел Маре»,
Румунія
Університет Веньчжоу, Інститут лазерів та
оптоелектронного інтелектуального виробництва,
Китай
Університет ‹‹Константін Бранкузі››, Тиргу-Джіу,
Румунія
Університет у Сірті, Туреччина

ЗАПРОШЕННЯ
на Міжнародну науково-практичну конференцію
«Інформаційні технології,
економіка та право: стан та перспективи
розвитку»
(ІТЕП-2019)
10-11 жовтня 2019
м.Чернівці

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковопрактичній конференції «Інформаційні технології,
економіка та право: стан та перспективи розвитку»
(ІТЕП-2018), яка відбудеться 10-11 жовтня 2019 року в
приватному вищому навчальному закладі «Буковинський
університет» (м. Чернівці, вул. Дарвіна, 2А).
Робочі мови конференції: українська, англійська

Голова:
Маниліч Михайло Іванович, член-кореспондент
АЕН України кандидат, економічних наук, доцент,
президент ПВНЗ «Буковинський університет»

ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОБОТА НАСТУПНИХ СЕКЦІЙ:

Ануфрієв Ана, PhD, професор, Бізнес школа
"Чачак", Белград, Сербія

Секція 1. «Суспільство і Право»
Підсекції
1. Кримінально-правові аспекти регулювання суспільних
відносин
2. Правові проблеми цивільно-правових відносин на
сучасному етапі розвитку державності
3. Становлення правових інститутів в процесі розбудови
державності
4. Розвиток національних культур на етапах становлення
незалежних держав
5. Міжкультурна комунікація
6. Проблеми політичного і соціально-економічного
розвитку України на сучасному етапі
Секція 2. «Математичні методи, моделі та інформаційні
технології»
Підсекції
1. Прикладні методи Soft Computing та еконофізики
2. Теорія хаосу в динамічних системах
3. Моделювання кризових ситуацій
4. Системи баз даних та знань
5. Математичні і статистичні методи моделювання систем
Секція 3. «Інноваційний розвиток економіки»
Підсекції
1. Інноваційна економіка і підприємництво
2. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
3. Фінансовий механізм розвитку регіону
Секція 4. «Менеджмент»
Підсекції
1. Процеси управління
2. Кризовий менеджмент
3. Менеджмент в промисловості
4. Управління ризиками
5. Реструктуризація підприємств

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Члени комітету:

Богавац-Цветкович Зорана, д.т.н., професор,
Університет «Union – Nikola Tesla», Белград,
Республіка Сербія
Виклюк Ярослав Ігорович, доктор технічних
наук,
професор,
ПВНЗ
«Буковинський
університет», Чернівці, Україна
Войцеховський Віктор Богданович, доктор
економічних
наук,
професор,
ПВНЗ
«Буковинський університет», Чернівці, Україна
Живанович Нада, д.т.н., професор, Університет
«Union – Nikola Tesla», Белград, Республіка
Сербія
Іванова Ірина Дмитрівна, кандидат технічних
наук,
доцент,
Державний
університет
продовольства, Могильов, Республіка Білорусь
Кавка Ярослав, PhD, професор, Європейський
політехнічний
інститут,
Куновіце,
Чеська
Республіка
Кратохвіл
Олдріж,
доктор,
професор,
Європейський політехнічний інститут, Куновіце,
Чеська Республіка
Левіцка-Зелент Агнешка, PhD, Вища школа
соціальних і технічних наук, Радом, Польща
Левків Галина Ярославівна, д.е.н., професор
кафедри менеджменту, Львівський державний
університет внутрішніх справ, Україна
Лі Кевін, PhD, професор, інститут лазерів та
оптоелектронного інтелектуального виробництва,
Університет Веньчжоу, Китай

Молдован Валеріан Васильович, кандидат
юридичних наук, професор, ПВНЗ «Буковинський
університет», Чернівці, Україна
Пелипчук Світлана Михайлівна, кандидат
педагогічних наук, доцент, ПВНЗ «Буковинський
університет», Чернівці, Україна
Рожа Золтан, PhD, доцент, Вища школа економіки
та менеджменту державного управління в
Братиславі, Братислава, Республіка Словаччина
Савицький Андрій Васильович, доктор фізикоматематичних
наук,
професор,
ПВНЗ
«Буковинський університет», Чернівці, Україна
Столяров
Василь
Федосійович,
доктор
економічних
наук,
профессор,
ПВНЗ
«Буковинський університет»
Танчосова Юдіта, PhD, доцент, Вища школа
економіки та менеджменту державного управління
в Братиславі, Братислава, Республіка Словаччина
Філіп Станіслав, PhD, доцент, Вища школа
економіки та менеджменту державного управління
в Братиславі, Братислава, Республіка Словаччина
Цибакова Вєра, PhD, професор, Вища школа
економіки та менеджменту державного управління
в Братиславі, Братислава, Республіка Словаччина
Циртіна Лівіу-Маріус, PhD, професор,
Университет ‹‹Константін Бранкузі››, Тиргу-Жіу,
Румунія
Чекеревац Зоран, д.т.н., професор, Університет
«Union – Nikola Tesla», Белград, Республіка
Сербія.

