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І Міжнародна європейська
науково-практична конференція
«Економіка, менеджмент та бізнес-адміністрування в
системі транскордонного співробітництва»
22-23 жовтня 2020 року (Київ – Одеса, Україна)
До участі у конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні
працівники закладів вищої освіти, співробітники наукових установ та
організацій, фахівці-практики, студенти, які активно займаються
дослідженнями у сфері економічних наук.
Тези доповідей конференції
англійською мовами.

приймаються:

Форма участі: очна та дистанційна.

українською

та

Члени організаційного комітету:
Житар М.О. – к.е.н., доцент, академік Академії економічних наук України,
заступник директора ННІ фінансів, банківської справи Університету державної
фіскальної служби України.
Кінаш І.П. – д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту і
адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу.
Ляшенко В.І. – д.е.н., професор, перший віце-президент Академії економічних
наук України, завідувач відділу проблем регуляторної політики і розвитку
підприємництва Інституту економіки промисловості НАН України.
Смутчак З.В. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та економіки
Льотної академії Національного авіаційного університету.
Томарева-Патлахова В.В. – д.е.н., доцент, академік Академії економічних наук
України, завідувач кафедри менеджменту Класичного приватного
університету.
Шматько Н.М. – д.е.н., доцент, академік Академії економічних наук України,
професор кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та
міжнародних економічних відносин Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут».

Порядок реєстрації:
Особи, які зацікавлені взяти участь у роботі конференції, повинні
заповнити форму та надіслати окремим файлом (приклад заповнення див.
нижче), а також надіслати електронною поштою e-conf@meta.ua до
організаційного комітету до 21 жовтня (включно) 2020 року наступні файли:
 тези доповіді;
 електронну (відскановану) копію підтвердження сплати
організаційного внеску.
Реквізити для оплати будуть відправлені учасникам конференції
одночасно з інформацією оргкомітету щодо прийняття наданих матеріалів.
Вартість участі у конференції становить 250 грн. (за умови отримання
електронного збірника). За бажанням можна додатково замовити сертифікат
учасника конференції.
В рамках конференції планується робота наступних секцій:

Зразок оформлення тез:
Секція: Економіка та управління підприємствами і національним
господарством.
Андрій Грималюк
к.е.н, доцент,
завідувач кафедри економічних теорій
Марина Пащенко
здобувач освітнього ступеня «магістр»,
ПЗВО «Міжнародний європейський університет»,
м. Київ, Україна

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ЗАСАДИ
ЇХ ВИРІШЕННЯ

Секція 1. Економіка та управління підприємствами і національним
господарством.
Секція 2. Глобалізаційні процеси розвитку фінансів, банківської системи та
страхування.
Секція 3. Сучасні технології обліку та оподаткування суб’єктів
господарювання.
Секція 4. Передові освітні практики генезису інтернаціоналізації.

Список використаних джерел:
1.
Грималюк А. В. Теоретичні основи дворівневої інвестиційної
системи. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2015. № 1.
С. 31–42.

Структура та вимоги до оформлення матеріалів:

Зразок оформлення заявки:

 Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище.
 Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я по-батькові
автора, посада, повна назва установи, де навчається або працює автор.
 Назва доповіді посередині рядка.
 Загальні параметри сторінки – Microsoft Word, формат – А4; поля
зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см; шрифт – Times New Roman. Розмір
шрифту – 14 пт; міжрядковий інтервал – полуторний.
 Обсяг матеріалів: 2-3 повних сторінки.
 Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці
тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски
позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера
джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад:
[5, с. 16].

Текст текст текст…[1]

Прізвище, ім’я, по батькові учасника
Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його
наявності)
Назва секції
Місце роботи (навчання), назва кафедри, посада
Контактний телефон
E-mail
Потреба у збірнику
Поштова адреса для направлення збірнику

Контактна особа організаційного комітету:
Киса Марія – секретар конференції.
Електронна пошта: e-conf@meta.ua

