Організаційний комітет:
Для участі у конференції необхідно заповнити
заявку такого зразку:
Заявка на участь
у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції:
"СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ В ХХІ СТОЛІТТІ"
(SP XXI 2017)

ПІБ учасника (повністю, українською мовою)
Назва доповіді
Адреса, на яку слід вислати збірник
матеріалів конференції (з поштовим індексом)
Контактний телефон, е-mail учасника
Будь-ласка, вказуйте контактний телефон та
ел. пошту, за якими ми зможемо відповісти у разі
виникнення питань!

Оплата
вартості
публікації
через
термінали самообслуговування або
у
відділеннях Приватбанку:
Поповнити картковий рахунок члена
Редакційної колегії
Одержувач ПАТ КБ Приватбанк
Код ОКПО банку: 14360570
Код МФО банку: 305299
Призначення платежу: поповнення карти №
5168 7555 2912 0442,
Хусаінов Руслан Володимирович.
Квитанцію обов’язково підписувати П.І.П.
автора.
До матеріалів надається копія квитанції про
сплату організаційного внеску (170,00 грн.)
У разі виникнення питань звертайтеся до
організаційного комітету за тел. 063 945 74 99 або
пишіть econconf2015@gmail.com
У разі виникнення питань звертайтеся до науково -педагогічних працівників к афедри менеджменту і марк етингу за тел.

Антонишин А.П. – голова ГО «МО «Центр
аналізу і розвитку освіти та науки», к.і.н.;
Романенко О.О. – декан факультету економіки і
права Київського національного лінгвістичного
університету, к.е.н., доцент, голова НТСАДМВ
КНЛУ;
Нестеренко С.С. – директор Інституту економіки
та менеджменту Університету «Україна», к.е.н.,
доцент;
Шутов О.Г. - к.філос.н., професор кафедри
менеджменту і маркетингу КНЛУ, Заслужений
працівник освіти України;
Данченко Л.Г. – к.е.н., доцент кафедри
менеджменту і маркетингу КНЛУ;
Фастовець О.О. - доцент кафедри туризму
Національного університету фізичного виховання і
спорту України, к.п.н.;
Павук О. - доктор економіки, асоційований
професор,
Балтійська міжнародна
академія
(Латвія);
Петренко П.С. – голова профспілки студентів і
аспірантів КНЛУ;
Karkalíková Marta – Ass. Prof. RNDr, Faculty of
Commerce, University of Economics in Bratislava
(Slovakia).

Оргкомітет буде Вам вдячний за доведення
до своїх колег і всіх зацікавлених інформації
про проведення цієї конференції.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ,
ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
ГО «МО «ЦЕНТР АНАЛІЗУ І РОЗВИТКУ ОСВІТИ ТА
НАУКИ»
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ
ЛЮДИНИ "УКРАЇНА"
ІНСТИТУТУ ФІЛОЛОГІЇ ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

"СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ В ХХІ
СТОЛІТТІ" (SP XXI 2017)
(дистанційна участь)
14-15 лютого 2017 року
З обов'язковим виданням Збірника
матеріалів якому буде присвоєно відповідні
бібліотечні індекси УДК, ББК і
міжнародний стандартний книжковий
номер (ISBN).
Збірник розміщується у:

Запрошуємо вас взяти участь у ІІ Міжнародній науковопрактичній конференції: "Стратегічні пріоритети в
ХХІ столітті" (SP XXI 2017), яка пройде 14-15
лютого 2017 р.
1.Сучасний вектор розвитку України: тенденції, ризики
та перспективи.
2. Економічна та фінансова безпека.
3. Соціальна, економічна та фінансова політика в
умовах нестабільності.
4. Міжнародні відносини та регіоналістика.
5. Публічна політика і управління.
6. Формування та розвиток конкурентоспроможності
сучасного бізнесу.
7. Продовольча та екологічна безпека в умовах сталого
розвитку.
8. Публічне управління: теорія та практика.
9. Національна безпека і оборона.
10. Методика викладання соціальних та гуманітарних
дисциплін.
11. Парламентаризм та парламентська діяльність:
Україна і світ.
12. Управління суспільним розвитком.
13. Іноземні мови і їх роль в умовах глобалізації.
14. Сталий розвиток.
15. Державне управління та місцеве самоврядування.
16. Інноваційно-інвестиційні складові соціальноекономічних перетворень в сучасному світі.
17. Філософсько-історичні детермінанти суспільного
розвитку.
18. Міжнародне право.
19. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в
ХХІ столітті.
20. Освіта і наука: стратегічний пріоритет у ХХІ
столітті.

До участі у роботі конференції запрошуються
науковці, докторанти, аспіранти і здобувачі, викладачі ВНЗ,
студенти і магістранти, фахівці, які зацікавлені в
тематиці конференції.
Заявку на участь у конференції, тези доповіді
і копію квитанції про сплату організаційного внеску
(три окремих файли в одному листі) необхідно
надіслати на адресу організаційного комітету до 23 00 14
лютого 2017 р..
Організаційний внесок за участь у роботі
конференції становить 170 грн. Ця сума включає
організаційні витрати, витрати на видання друкованого
збірника матеріалів конференції та поштову розсилку
збірника за вказаною автором адресою. Оплата орг.
внеску здійснюється безготівковим способом.
Організаційний внесок за публікацію тез і
отримання виключно електронного Збірника матеріалів
складає 100 грн.
За результатами проведення конференції учасники
отримують збірник матеріалів конференції (на одну
доповідь надсилається один авторський екземпляр
незалежно від кількості авторів). Розсилка Збірника буде
здійснена з 22.02.17 по 28.02.17.
У разі потреби додаткові екземпляри збірника
замовляються наперед. Вартість додаткового примірника
становить 100 грн.
Офіційні мови роботи конференції : українська,
російська, французька, польська, німецька, узбекська,
грузинська, казахська, білоруська та англійська.
.
Увага: обов’язковим є подання метаданих (П.І.П., місце
роботи/навчання, назва тез) англійською мовами у зв’язку
із розміщенням матеріалів збірника в міжнародних
системах пошуку і архівування наукової інформації

Текст набору Times New Roman, обсягом до 4 повних
сторінок, розмір шрифту 14 пт. Інтервал між строками – 1.
Усі поля – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см., вирівнювання
по ширині. Формат аркушу: А4
Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного
об’єкту. Формули мають бути зроблені за допомогою
редактора формул Equation. Список літератури – не більше
8 джерел.

Зразок оформлення тез доповіді
Колібовіч Д.Т.
аспірант кафедри історії, Національний гірничий університет
Kalibovich D.T.
PhD student, National Mining University
НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ПАРТНЕРСТВА У СОЦІАЛЬНІЙ
СФЕРІ
DIRECTIONS FORMING PARTNERSHIPS IN THE SOCIAL
SECTOR
Функціонування держави в умовах ...
ЛІТЕРАТУРА
1……………..

___________________________________________
Матеріали, які не відповідають зазначеним
вимогам або надіслані до організаційного комітету
конференції після вказаного терміну, до друку не
приймаються!
Тези друкуються в авторській редакції. Автори несуть
відповідальність за достовірність поданої інформації.
Тези доповіді, заявку на участь у конференції
і копію квитанції (чеку) про сплату організаційного внеску
учасники можуть відправити електронною поштою за
адресою: econconf2015@gmail.com (у відповідь протягом 4-х
робочих днів Вам має надійти підтвердження отримання
матеріалів) трьома окремими файлами в одному листі. У
разі відсутності підтвердження, продублюйте заявку ще раз.
У темі листа необхідно вказати код конференції (SP XXI 2017)
і прізвище першого автора. У назві файлу слід вказати
прізвище
автора
тез
(Іванова_тези,
Іванова_заявка,
Іванова_квитанція).

