ЗАЯВКА
на участь у роботі
Науково-практичної конференції
«УКРАЇНА-ЄС: НОВИЙ ЕТАП
ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»
Прізвище

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ
КОНФЕРЕНЦІЇ
9.00-10.00 – реєстрація учасників
10.00-13.00 – пленарне засідання,
виступи учасників
13.00-14.00 – перерва, обід

Ім’я
По батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Установа
Посада
Назва доповіді
Очна
- Заочна:
Поштова адреса (куди
надсилати матеріали)
E-mail
Служб./дом. тел.
Мобільний тел.

 лише друк матеріалів

Місце проведення конференції:
м. Київ, вул. Мельникова 36
Зала Вченої Ради
Інститут міжнародних відносин
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
Інститут міжнародних відносин
Кафедра світового господарства і
міжнародних економічних відносин
Кафедра міжнародних фінансів

Кафедра Жана Моне
Всеукраїнська громадська
організація
«Українська асоціація
економістів-міжнародників»
Науково-практична
конференція

«УКРАЇНА-ЄС: НОВИЙ ЕТАП
ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»
Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська

10 квітня
2014 року

м. Київ

ЗАПРОШУЄМО
професорсько-викладацький склад вищих
навчальних закладів, управлінців та працівників
органів державної влади, представників ділових
кіл, аспірантів та студентів до участі у роботі
Науково-практичної конференції
«УКРАЇНА-ЄС: НОВИЙ ЕТАП
ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»,
яка відбудеться у м. Києві,
Інститут міжнародних відносин
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
10 квітня 2014 р.

Оргкомітет науково-практичної
конференції:

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА УМОВИ УЧАСТІ
В КОНФЕРЕНЦІЇ.
Кандидати для участі у конференції повинні
Голова
оргкомітету
–
Копійка
Валерій надіслати електронною поштою на адресу
Володимирович, директор Інституту міжнародних організаційного
комітету
відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, доктор ndch_imv_mev@ukr.net
політичних наук, професор.
 заповнену заявку на участь у конференції;
 наукову статтю;
Члени оргкомітету.
до 7 квітня 2014 р.,
 Шнирков Олександр Іванович, завідувач ПРИЙНЯТТЯ/ВІДХИЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ.
Повідомлення про прийняття або відхилення
кафедри світового господарства і міжнародних
наукових
статей буде розіслано авторам
економічних відносин Інституту міжнародних
відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, доктор електронною поштою.
Після прийняття матеріалів до друку авторам
економічних наук, професор.
необхідно сплатити організаційний внесок за
 Рогач Олександр Ігорович, завідувач кафедри вказаними в повідомленні реквізитами та
міжнародних фінансів Інституту міжнародних надіслати на електронну адресу оргкомітету
відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, доктор копію документа про cплату.
Наявність
перелічених
документів
є
економічних наук, професор.
обов’язковою умовою включення автора до
програми конференції та друку його матеріалів у
збірнику статей.
Вартість друку однієї сторінки – 50 грн.

Відповідальний секретар конференції:
к.е.н. Хмара Марина Петрівна –
тел. 050-922-53-21
е-mail: ndch_imv_mev@ukr.net
ЧЕКАЄМО НА ВАШУ
УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

ВНЕСКИ КОНФЕРЕНЦІЇ ВКЛЮЧАЮТЬ:
 публікацію наукової статті та програми
конференції;
 вартість
одного примірника праць
конференції;
 організаційні витрати.
Збірник статей буде опубліковано
у фаховому виданні
“Актуальні проблеми міжнародних відносин”.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
ЗНАХОДЯТЬСЯ У ДОДАНОМУ ФАЙЛІ.
З усіх питань участі у конференції та друку
статей звертатися до секретаря конференції.

