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ПОЧАТОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

21 листопада 2019 р. 

о 9. 50 год., ауд. 504. 

Телефони для довідок: 

 

(067) - 725-63-23 - Горбачова Ірина Володи-

мирівна. 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ: 

                        Кафедра  

міжнародних економічних  

відносин  та європейської інтеграції 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

“СУЧАСНІ ТРЕНДИ МІЖНАРОДНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН “ 

 

Прізвище_____________________________ 

Ім’я__________________________________ 

По-батькові___________________________ 

ОР_________________________________ 

Науковий керівник (П.І.Б.) 

_____________________________________ 

Науковий ступінь______________________ 

Вчене звання__________________________ 

Посада_______________________________ 

Поштова адреса_______________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Тел.__________________________________ 

E-mail________________________________ 

 

Всі пункти заявки обов’язкові для 

заповнення 

УВАГА!!! 

Надіслані Вами матеріали вважаються 

прийнятими за умови отримання 

підтвердження від оргкомітету 

конференції на Ваш e-mail 

Житомирський національний 

агроекологічний   

університет 

 
    Студентська  

 наукова конференція 

 

 

СУЧАСНІ ТРЕНДИ  

МІЖНАРОДНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН  



Запрошуємо викладачів, докторантів, 

аспірантів та студентів взяти участь у роботі 

студентської  наукової конференції      

«Сучасні тренди міжнародних 

економічних відносин», яка відбудеться 21 

листопада 2019 року в  Житомирському 

національному агроекологічному 

університеті. 

 

1. Міжнародна торгівля, міжнародний 

бізнес, світові та регіональні товарні 

ринки 

 

2. Інноваційно-інвестиційний розвиток 

вітчизняних підприємств у формуванні 

ефектів інтеграції України до 

Європейського Союзу  

 

3. Міжнародна логістика, організація 

міжнародних перевезень та митний 

супровід товарів в рамках СОТ 

 

4. Людський розвиток, міжнародна 

міграція, екологічні виклики 

 

5. Економіка та управління проектами 

Європейського Союзу,  єврорегіональне 

співробітництво 

 

СПОДІВАЄМОСЬ НА ВАШУ  

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ! 

Шановні колеги! 

 

 

Вимоги до схем: шрифт «Times New Roman», 

розмір «12 pt». При впровадженні елементів 

автофігур використовувати полотно. 

Налаштування MS Word 2003 для автоматичного 

створення полотна здійснюється за наступним 

алгоритмом: «Сервис → Параметры → Общие → 

Автоматически создавать полотно при вставке 

автофигур». 

Вимоги до формул: в MS Word 2007 (2010) 

при впровадженні формул використовувати 

Microsoft Equation 3.0. 

Прізвища та ініціали, які наводяться в тексті 

доповіді та в списку літератури, необхідно 

відділяти нерозривним пробілом (Ctrl + Shift + 

клавіша пробіл. Наприклад, І. В. Іванов). 

Текст має бути відредагований науково, 

стилістично та технічно, за що несуть 

відповідальність наукові керівники. Тези мають 

відповідати тематичному спрямуванню 

конференції та обов’язково бути підписані 

автором і науковим керівником. 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу та 

імені доповідача із вказівкою для Заявки — 

Заявка, для тез — Тези.  

Редакційна колегія не редагує надіслані 

матеріали, але залишає за собою право їх 

скорочувати, а також відхиляти у разі 

недотримання вищевказаних умов. Тези будуть 

опубліковані у збірнику наукових праць 

«Студентська науковаконференція».  

Для участі у конференції Вам необхідно до 15 

листопада 2019 року подати відредагований 

друкований варіант (формат А4), (ауд. 310) та 

надіслати на електронну адресу оргкомітету: 

  заявку на участь у конференції; 

  електронну версію тез доповідей, 

оформлених відповідно до вимог. 

Напрями дискусії: 

 

Тези обсягом до 3-х сторінок повинні бути 

надруковані у текстовому редакторі MS Word 

11.0–14.0. Шрифт «Times New Roman», 

розміром «12 pt». Параметри сторінки 

стандартні – А4 (210х297 мм) – з полями: 

верхнє, нижнє, ліве – 20 мм, праве – 30 мм. 

Міжрядковий інтервал одинарний. Величина 

абзацного відступу 1,27 см (при оформленні не 

користуватися пробілами і клавішею Tab). 

Назва доповіді друкується прописними 

літерами (шрифт 12), вирівнювання по центру. З 

правої сторони, під назвою доповіді, через один 

рядок – ініціали і прізвище автора (авторів); 

аспірант(ка), здобувач, студент(ка) або 

магістрант (наприклад – О. С. Іванов, 

магістрант); номер контактного телефону; 

ініціали та прізвище наукового керівника, його 

науковий ступінь і вчене звання. 

Обов’язкові розділи доповіді: 1) постановка 

проблеми та аналіз останніх досліджень; 

2) основний матеріал; 3) висновки та пропозиції; 

4) список використаної літератури (відповідно 

до нових бібліографічних вимог). Посилання на 

літературу наводяться в тексті у квадратних 

дужках [1, с. 67]. 

Вимоги до таблиць: шрифт «Times New 

Roman», розмір «12 pt». Таблиці не повинні 

виходити за межі тексту. 

Вимоги до рисунків: шрифт «Times New 

Roman», розмір «12 pt» без використання 

жирного шрифту та курсиву. При умові 

використання MS Excel для побудови графіків 

обов’язково додатково надавати файл зі 

створеним рисунком (рисунками). 

 

Вимоги до оформлення тез 

доповідей  


