
Умови участі у конференції 
Для участі у роботі конференції 

необхідно до 15 жовтня 2016 р. надіслати на 

електронну адресу заявку для участі у роботі 

конференції та тези, оформлені згідно 

поданих нижче вимог. 

Організаційний внесок за участь у 

конференції складає 50 грн. Організаційний 

внесок включає друк та розсилку матеріалів, а 

також організаційні витрати на проведення 

конференції. 

 Після розгляду оргкомітетом 

конференції отриманих матеріалів, на 

електронну адресу автора буде відправлено 

повідомлення, щодо прийняття матеріалів та 

реквізити для оплати витрат. 

 Після отримання оргкомітетом копії 

документу про оплату учаснику буде 

повідомлено (електронною поштою) терміни 

та умови отримання друкованого варіанту 

збірника тез та сертифіката учасника. 

 

 

 

 

Адреса оргкомітету: 21009, м. Вінниця,  

вул. Академіка Янгеля (Фрунзе), 59, 

Вінницький кооперативний інститут. 

За додатковою інформацією щодо роботи 

конференції звертайтесь  за телефонами: 

 

0972587127 Анна Олександрівна,  

0633199750 Людмила Григорівна 

 

Електронна адреса: conference@vki.vin.ua 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участь у роботі науково-практичної 

конференції  

«Європейська інтеграція України: 

соціально-політичні, економічні та 

гуманітарні виміри» 
 

Прізвище  

 Ім'я  

По батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Установа  

Посада  

Назва доповіді  

Секція   

Форма участі □  доповідь на 

секційному 

засіданні (до 10 хв.) 

□ дистанційна участь 

(лише друк матеріалів) 

Потреба у технічних 

засобах 
мультимедійний 

проектор  

□ так □ ні 

Необхідність готелю  

(оплачується 

учасником самостійно)  

□ так □ ні 

Необхідність 

особистого 

запрошення 

□ так □ ні 

Вказати період 

проживання у готелі 

 

Поштова адреса (куди 

надсилати матеріали 

конференції) 

 

Е-mail:  

Телефон  

Дата заповнення  

 

Всеукраїнська  спілка споживчих 

товариств України 

Вінницький кооперативний інститут 

Наукове студентське товариство 

Вінницького кооперативного інституту 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

Х Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів  

 

“ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ 

УКРАЇНИ:  

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ, 

ЕКОНОМІЧНІ ТА 

ГУМАНІТАРНІ ВИМІРИ” 

(присвячена 150-річчю 

утворення першого споживчого 

товариства України) 

 

«27» жовтня 2016 р. 

 



ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ! 
 

Запрошуємо Вас узяти участь у Х 

Всеукраїнській науково-практичній 

конференції молодих вчених та студентів 

«Європейська інтеграція України: 

соціально-політичні, економічні та 

гуманітарні виміри», яка  відбудеться у 

Вінницькому кооперативному інституті  

27 жовтня 2016 р. за адресою: 

м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля 

(Фрунзе), 59. 

 

Тематичні напрямки конференції: 
1. Споживча кооперація: історія, 

сучасний стан та вектор розвитку. 

2. Сталий розвиток суспільства та 

можливості розвитку місцевих громад. 

3. Теоретичні та практичні аспекти 

розвитку сучасного ринку послуг. 

4. Інноваційні моделі та інформаційні 

технології в науці, освіті, економіці. 

5. Проблеми обліково-аналітичного, 

контрольного та інформаційного забезпечення 

управління підприємством. 

6. Інтерактивні технології та методи 

навчання як засіб формування іншомовної 

професійної компетенції. 

7. Євроінтеграція України: історичні, 

соціально-політичні, економічні та правові 

орієнтири. 

8. Перспективи розвитку менеджменту та 

маркетингу за умов інтеграційних процесів 

 

Вимоги до оформлення матеріалів 
 

1.  До друку приймаються тези однією з 

робочих мов конференції, обсяг яких не 

перевищує 5-ти сторінок, включаючи 

рисунки, таблиці та список використаних 

джерел. 

- Тези повинні бути підготовлені у форматі 

А4 за допомогою редактора MS Word, текст-

шрифт – Times New Roman, кегель – 14, 

інтервал – 1,5, поля – 2 см. з усіх боків. Файл 

має бути названий прізвищем автора. 

Сторінки не нумеруються. 

2. Структура тез: 

у правому верхньому кутку 

- прізвище та ініціали автора; 

- прізвище та ініціали наукового 

консультанта, вчений ступінь, наукове звання;  

- назва навчального закладу; 

 по центру 
- назва тез – великими літерами,; 

- з абзацного відступу  
- результати дослідження автора; 

- по центру список використаних джерел. 

3. Для назв таблиць, підпису рисунків 

використовувати шрифт Times New Roman, 

жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані 

як єдиний об’єкт. Формули розташовані по 

центру, нумерація з правої сторони. Для 

набору формул необхідно використовувати 

редактор формул MS Office.  
 

 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ 

СКАНОВАНІ ОБ’ЄКТИ! 

 

 

4. Список використаних джерел наводиться у 

кінці тексту мовою оригіналу. Використані 

джерела мають бути пронумеровані 

відповідно до порядку згадування у тексті. 

Посилання на джерело та сторінки у ньому 

подаються у квадратних дужках за текстом. 

5. Право рекомендувати тези до друку 

залишається за редакційною колегією. 

Увага! 

      Тези публікуються в авторській редакції. 

Оргкомітет залишає за собою право 

відхилення матеріалу, який не відповідає 

тематичним напрямкам конференції або 

оформлений з порушенням зазначених вище 

вимог! 

- Усі матеріали слід подавати у 

друкованому та електронному вигляді однією 

з мов: українською, російською, польською, 

англійською мовами.  

- Оргкомітету надається один 

друкований варіант тез українською або 

російською мовою та версія на електронних 

носіях у форматі MS Word, якщо мова 

оригіналу англійська або польська. 

- Тези, які не відповідають вимогам, 

надіслані пізніше вказаного терміну не 

розглядаються. 

- Учасники з інших областей України, за 

бажанням, можуть прийняти участь 

дистанційно. 

Тези подані для участі у конференції, будуть 

опубліковані у ліцензованому науковому 

збірнику. 

 

 


