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КЕРІВНИКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

ПРОРЕКТОРУ З НАУКОВОЇ РОБОТИ 
 

Дирекція  Асоціації повідомляє, що Асоціація навчальних закладів України 

приватної форми власності, Українсько-американський університет Конкордія, 

Європейський університет проводять  19 березня  2020 року  ХVІІІ Всеукраїнську 

науково-практичну конференцію  "Економіка: сучасні проблеми та перспективи 

розвитку" ("ECONOMICS: CURRENT AFFAIRS AND  DEVELOPMENT 

PROSPECTS").  

Робоча мова конференції  – англійська.  

До участі запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці.  
 

Тематичні напрями конференції: 

1. Світова економіка і економіка знань. 

2. Макро- та мікроекономічні  проблеми. 

3. Проблеми економіки підприємств. 

4. Проблеми  малого та середнього бізнесу. 

5. Значення англійської мови в міжнародному бізнесі. 
 

Форма участі у конференції – дистанційна.  

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику тез конференції, який 

можна отримати поштою чи особисто за адресою: 03115, м. Київ, бульвар Вернадського, 

16в, Європейський університет,  к. 301 (Асоціація навчальних закладів України).  

Бажаючі можуть отримати сертифікат учасника. 

 
Для участі у конференції необхідно до 19 березня 2020 року направити на адресу 

конференції economics-conf@ukr.net 
 

1)  АНКЕТУ-ЗАЯВКУ учасника конференції (Додаток1). 

2) Тези доповідей. 

3) Копію квитанції про оплату організаційного внеску.    

 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 Мова -  англійська; 

 українською мовою  анотація на початку тексту (до 10 рядків); 

Обсяг тез – 2-4 сторінки. MS Word, шрифт Times New. Roman, кегель 14 pt, 

міжрядковий інтервал – одинарний), абзац – 1,25 см. Поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 

см., верхнє та нижнє – 2 см. 
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У верхньому правому куті першої сторінки зазначаються прізвище та ініціали 

автора (співавторів), їхні наукові ступені, вчені звання. Нижче – назва вищого 

навчального закладу. Через два інтервали по центру сторінки – назва доповіді 

великими літерами, ще через два інтервали – текст,  ще через два інтервали – 

анотацію.  По закінченню тексту через один інтервал надається список використаних 

джерел. Посилання на літературу по тексту – у квадратних дужках. 

Зразок 
 

APPROACHES TO MANAGING OPERATIONS 

AS ASPECTS OF HOTEL COMPETITIVENESS 

 

Ruslan Chaban,  
Student,  

European University 

     ( анотація до 10 рядків українською мовою) 

    ( текст англійською мовою) 

    ( список використаних джерел)  

 Тези друкують за редакцією авторів. 

 Відповідальність за зміст, граматичну та стилістичну правильність текстів 

матеріалів несе автор. 

 Матеріали, подані з порушенням зазначених вимог, не приймаються. 

 

Організаційні внески учасників використовуються для часткового покриття 

витрат, пов'язаних із підготовкою і проведенням конференції, виданням збірки тез, 

надсиланням її авторам. Вони складають 120 грн. в т.ч. ПДВ  20.00 грн. (у випадку 

бажання автора отримати один примірник збірки) або кратно кількості примірників.  

Реквізити для оплати : IBAN UA 873206490000026007052645033, ФIЛIЯ 

"РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК" Київ, МФО 320649, ЄДРПОУ 

21651635  (одержувач Асоціація  навчальних закладів України приватної форми 

власності, призначення платежу  –  оргвнесок за участь у конференції ). 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ - 100 грн.  

 

За додатковими довідками з питань, що можуть виникати в учасників, просимо 

звертатися за телефоном: (044) 452-76-55, 095-073-15-36 або за електронною адресою 

economics-conf@ukr.net, assocvnz@gmail.com 
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Додаток 1  
 Оргкомітету ХVІІІ  Всеукраїнської науково-практичної конференції 

"Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку" 
("ECONOMICS: CURRЕNT AFFAIRS AND  DEVELOPMENT 
PROSPECTS ")   ( 19  березня 2020 р.) 
03115, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського,16-в, к. 301           
Тел. (044) 452-76-55,  
E-mail:  economics-conf@ukr.net          

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
учасника ХVІІІ науково-практичної конференції 

"Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку" 
"ECONOMICS: CURRЕNT AFFAIRS AND  DEVELOPMENT PROSPECTS " 

 ( 19 березня   2020р.) 
 

_________________________________________________________________________ 
(назва тематичного напряму) 

 

________________________________________________________________________ 
( тема доповіді  українською мовою)  

 

________________________________________________________________________ 
( тема доповіді  англійською мовою)  

 

_________________________________________________________________________ 
( прізвище, ім’я, по батькові повністю українською мовою ) 

 

_________________________________________________________________________ 
( прізвище, ім’я повністю англійською мовою ) 

 

__________________________________________________________________________________ 
(Адреса для листування, поштовий індекс, контактний телефон (мобільний ) 

електронна пошта  ) 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
( назва навчального закладу повністю ) 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
(студент – факультет, курс, спеціальність, аспірант - кафедра, спеціальність) 

 

________________________________________________________________________________ 
( прізвище, ініціали, вчене звання, посада наукового керівника) 

 

Науковий керівник  
(або завідувач кафедри) 
*для студентів                                    ______________________           П.І.Б.            
                                                                                 ( підпис) 

   

 

Даю згоду на використання моїх персональних даних для підготовки та 

проведення конференції.   

 


	ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

