
ЗАЯВКА 

на участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції  

«Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської 

інтеграції України» 

 
Прізвище ____________________________________________________  
 

Ім’я          ____________________________________________________  
 

По батькові __________________________________________________ 

 

Науковий ступінь  ____________________________________________ 

  

Вчене звання ________________________________________________ 

 

Посада __________________________________________________________ 
 

Навчальний заклад (повністю)  
_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

Поштова адреса 

_________________________________________________________________ 

 

Контактний телефон ______________________________________________ 

 

 е-mail     _________________________________________________________ 

 

Секція, в якій бажаєте взяти участь (вказати номер) __________________ 

 

Назва статті __________________________________________ 

____________________________________________________ 

Форма участі:  безпосередня / дистанційна (необхідне підкреслити) 
 

За додатковою інформацією звертатись:  

Бондар Сусанна Давидівна (начальник відділу наукової роботи  

та міжнародної співпраці) 

моб. тел.: 0677537313; е-mail: www.vtei_conf@ukr.net  

Западинська Ірина Георгіївна (фахівець І категорії відділу наукової роботи 

та міжнародної співпраці) 

моб. тел.: 0678497793; е-mail: www.vtei_conf@ukr.net  

Відділ наукової роботи та міжнародної співпраці (0432) 55-04-43 

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Вінницький торговельно-економічний інститут  
Академічне товариство ім. М. Балудянського (м. Кошице, Словаччина) 

Вища школа економіки і права імені  

проф. Едварда Ліпінского  (м. Кельце, Польща) 

Університет Яна Кохановського (м. Кельце, Польща) 

Тбіліський державний університет імені  

Іване Джавахішвілі  (м. Тбілісі, Грузія) 

                    Технічний університет (м. Кошице, Словаччина) 

    Університет «Petre Andrea» (м. Яси,  Румунія) 

                       Університет суспільних наук (м. Лодзь, Польща) 

Folkuniversetetet (м. Уппсала,  Швеція) 

 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

До 50-річчя Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 
 

 

     VI Міжнародна науково-практична конференція  

 «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри 

європейської інтеграції України» 
 

 
 

18  вересня 2018 року 

м. Вінниця  

 



Шановні колеги! 
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету запрошує взяти участь у VI 

Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-політичні, 

економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України».  
 

Конференція відбудеться в рамках відзначення  

50-річчя Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 
 

Організаційний комітет конференції 
- Мазаракі Анатолій Антонович – ректор Київського національного 

торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, 

професор, академік Національної академії педагогічних наук України, 

заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії 

України в галузі науки і техніки, Віце-президент  ICC Ukraine з питань 

освіти та науки. 

- Замкова Наталія Леонідівна – директор Вінницького торговельно-

економічного інституту КНТЕУ, доктор філософських наук, професор, 

заслужений працівник освіти України. 

- Вархола Міхал – президент Академічного товариства ім. М. Балудян-

ського, професор (м. Кошице, Словаччина). 

- Sorin Bocancea – ректор університету «Petre Andrei», професор   (м. Яси,  

Румунія). 

- Jacek Semaniak – ректор університету Яна Кохановського, професор  

(м. Кельце, Польща). 

- George Sharvashidze – ректор Тбіліського державного університету імені 

Іване Джавахішвілі, професор  (м. Тбілісі, Грузія). 

- Ali Rashidi – Director, Department for International Cooperation, 

Folkuniversitetet  (м. Уппсала, Швеція).  

Тематичні напрями роботи конференції: 

1. Управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємства в 

сучасних умовах. 

2. Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні та практичні аспекти. 

3. Проблеми обліково-аналітичного, контрольного та інформаційного 

забезпечення управління підприємства. 

4. Фінансовий механізм забезпечення розвитку економіки України. 

5. Інноваційні моделі та інформаційні технології в науці, освіті, економіці. 

6. Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингових технологій 

в умовах євроінтеграції. 

 

7. Теоретичні та практичні аспекти сучасного товарознавства. 

8. Актуальні проблеми, тенденції, перспективи розвитку готельно-

ресторанного та туристичного бізнесу в Україні. 

9. Євроінтеграція України: історичні, економічні, соціально-політичні 

орієнтири та здоров’язберігаючі  аспекти. 
10. Державотворчі процеси в Україні як фактори сталого розвитку 

сучасної правової доктрини. 

11. Інтерактивні технології та методи навчання як засіб формування 

іншомовної професійної компетенції. 

Робочі мови конференції — українська, англійська, німецька. 

 

За результатами роботи конференції ви маєте можливість 

опублікувати наукові роботи у збірнику наукових праць 

 

Для публікації в збірнику наукових праць «Соціально-політичні, 

економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України» 

необхідно до 15 червня 2018 року надіслати на е-mail адресу відділу 

наукової роботи та міжнародної  співпраці - vtei_conf@ukr.net 

- заявку та  статтю обсягом від 6 до 15  сторінок;  

- скановану квитанцію про оплату у розмірі 150 гривень за статтю (збірник 

у форматі PDF); 

35 гривень за кожну сторінку тексту (друкований збірник). 

Реквізити для оплати організаційного внеску: 

р/р ВТЕІ КНТЕУ №31250280204575; Держказначейська служба 

України, м. Київ; МФО 820172, код ЄДРПОУ 01562987. Призначення 

платежу: за участь у конференції. Обов’язково вказати прізвище 

автора статті.  

Отримувач платежу: Вінницький торговельно-економічний інститут 

КНТЕУ. 

Організаційний внесок включає: часткові витрати на проведення 

конференції, верстку збірника, виготовлення оригінал-макету, 

макетування, друк збірника та випуск збірника у форматі PDF. 
 

Електронна версія збірника у форматі PDF буде розміщена на сайті ВТЕІ 

КНТЕУ за адресою: 

http://www.vtei.com.ua (відділ наукової роботи та міжнародної 

співпраці). 

 

http://www.ujk.edu.pl/prof_dr_hab_Jacek_Semaniak.html


Вимоги до оформлення статей: 
 

 Розмір паперу — А4; поля:– 2 см; основний текст — Microsoft Word з 

розширенням *.doc; шрифт — Times New Roman, 14 pt; абзац — 1 см, 

вирівнювання по ширині; міжрядковий інтервал — 1,5; сторінки не 

нумеруються, перенесення слів не допускаються. 

Стаття, заявка та сканована квитанція про оплату за участь надсилається в  

електронному варіанті. Файл назвати прізвищем автора. Стаття має бути 

оформлена відповідно до вимог МОН України.  

Відповідальність за зміст несе автор.  

 

Схема оформлення матеріалів: 
 

УДК 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Прізвище, ініціали,  автора (ів), науковий  

ступінь, вчене звання /14 pt, Ж/ 

Навчальний заклад /14 pt/ 

НАЗВА СТАТТІ /14 pt, Ж/ 

 Анотація мовою статті (без слова анотація, без абзацного 

відступу, курсив).  

Ключові слова:  без абзацного відступу, курсив.  

 Текст статті повинен мати такі необхідні елементи 

(виділяються напівжирним шрифтом): постановка проблеми, 

аналіз останніх досліджень і публікацій, мета статті, виклад 

основного матеріалу,  висновки  і перспективи подальших 

досліджень /14 pt/. 

Список використаних джерел: /14 pt, Ж/ 

Бібліографічний опис використаних джерел оформлюється 

згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання».   

1. ...... /14 pt/ 
 
 

 

 

Рисунки, таблиці друкуються вбудованим редактором Microsoft Word. 

Назва  рисунка друкується напівжирним шрифтом та розміщується під 

рисунком по центру. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний 

об’єкт.  

Приклад оформлення: 

 Рисунок 1 – Джерела дефіцитного фінансування  

    Слово «Таблиця» вказують один раз зліва над першою частиною таблиці 

(з абзацного відступу);  над іншими частинами пишуть «Продовження 

таблиці» з зазначенням номера таблиці.  

   Приклад оформлення:  

   Таблиця 1 – Класифікація фінансових ресурсів  

   Розмір шрифта табличного тексту на 2 пункти менше основного 

шрифту.  

   Формули виконуються за допомогою редактора формул (внутрішній 

редактор формул в Microsoft Word for Windows).  

Ілюстративний матеріал подається в тексті статті курсивом. Значення 

слів беруться в лапки. 

Підрядкові виноски не допускаються. У тексті слід розрізняти знаки тире 

(–) та дефісу (-).  

Посилання в тексті на джерела зазначати в квадратних дужках [номер 

джерела, стор.], наприклад: [1, с. 13].  

 


