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ІIІ Міжнародна
науково-практична е-конференція
«Мультидисциплінарні академічні
дослідження і глобальні інновації:
гуманітарні та соціальні науки»
(MARGIHSS 2017)
Збірник розміщується у:

Обов’язкове видання збірника
матеріалів та надання сертифікату
учасника

20 березня 2017 року
м. Київ

РЕДАКЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Pavuk Olga - Dr.Oec, Assoc.Prof., Baltic International
Akademy (Latvia);
Антонишин А.П. – голова ГО «МО «Центр аналізу і
розвитку освіти та науки», кандидат історичних наук,
доцент, КНЛУ/НУФВСУ;
Данченко Л.Г. – доцент кафедри менеджменту і
маркетингу КНЛУ, кандидат економічних наук, доцент;
Даньків М.В. – заступник декана факультету
сходознавства, старший викладач кафедри мов і
цивілізацій Близького та Середнього Сходу, КНЛУ;
Жосан Г.В. - к.е.н., асистент кафедри менеджменту та
маркетингу ХНТУ;
Петренко П.С. – голова Первинної профспілкової
організації студентів і аспірантів КНЛУ;
Романенко О.О. – декан факультету економіки і права
КНЛУ, кандидат економічних наук, доцент, голова
НТСАДМВ КНЛУ;
Срожиддинова З.Х. - почетный профессор, доцент,
Ташкентский финансовый институт (Узбекистан);
Стефінін В.В. – голова Ради з науково-дослідної роботи
студентів, аспірантів і молодих вчених, кандидат
економічних наук, доцент кафедри теоретичної і
прикладної економіки, ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника»;
Фастовець О.О. - доцент кафедри туризму НУФВСУ,
кандидат педагогічних наук;
Хусаінов Р.В. – старший викладач кафедри менеджменту
і
маркетингу
КНЛУ,
відповідальний
секретар
конференції.
Чикуркова А.Д. - завідувач кафедри менеджменту,
публічного управління та адміністрування ПДАТУ,
доктор економічних наук, професор;
Шутов О.Г. – Заслужений працівник освіти України,
кандидат філософських наук, професор, КНЛУ.

КОНФЕРЕНЦІЯ ЗАРЕЄСТРОВАНА У ДНУ
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАУКОВОТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА
ІНФОРМАЦІЇ» (№28 ВІД 24.01.17)

Роботи приймаються за наступними
напрямами:

1. Економіка та управління національним
господарством;
2. Міжнародні відносини;
3. Туризмознавство та країнознавство;
4. Освітологія та сучасна педагогіка;
5. Менеджмент на ринку товарів та послуг;
6. Державне управління та регулювання;
7. Маркетинг та маркетингові комунікації;
8. Психологія та самоменеджмент;
9. Всесвітня історія та міжнародні відносини;
10. Філологія/Лінгвістика;
11. Соціологія;
12. Інноваційний розвиток та економічне
зростання;
13. Інформаційно-комунікаційна системи в
гуманітарних та соціальних науках;
14. Міжнародна інформація та журналістика;
15. Фінансовий менеджмент та страхування;
16. Сходознавчі дослідження;
17. Статистика та економетрика;
18. Міжнародний бізнес;
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:
19. Релігійні студії;
Об’єднати всіх зацікавлених науковців для 20. Філософія;
спільного вирішення актуальних проблем 21. Правові науки.
гуманітарних та соціальних наук.
Збірник матеріалів конференції MARGIHSS 2016
доступний за посиланням:
http://euroconf.org/index.php/scuw/issue/view/M
ARGIHSS%202016/showToc

Форма участі: дистанційна.
Офіційні мови конференції: українська,
польська, російська, англійська, чеська,
словацька, німецька, узбекська.

При дистанційній участі збірник матеріалів
буде надісланий після проведення конференції
разом з сертифікатом учасника на поштову
адресу, вказану в заявці, протягом трьох тижнів.
Для участі у конференції необхідно
виконати три дії:
I. Заповнити заявку. (довільна форма, вказати:
моб. тел., ел. пошту, поштову адресу для
надсилання Збірника)
II. Сплатити організаційний внесок.
III. Надіслати
Оргкомітету до
17.03.2017 року (включно) на електронну
адресу eprconf@gmail.com
наступні документи:
• тези доповіді;
• заявка (в довільній формі);
• скановану квитанцію про сплату
організаційного внеску.
Назви файлів мають бути підписані відповідно
до прізвища та ініціалів учасника конференції.
Наприклад: Тичинська С.Р._Квитанція
Тичинська С.Р._Тези
Тичинська С.Р._Заявка
Приймаються одноосібні або колективні роботи.
Кількість спів-авторів не повинна перевищувати
2-х осіб. Матеріали конференції (Збірник
матеріалів)
буде
надіслано
учасникам
конференції та розміщено у відкритому доступі
в мережі Internet.
Вимоги до тез доповідей:
 Доповідь повинна бути виконана на
актуальну тему.
 Обсяг тез – до 5 сторінок (включно) при

форматі сторінки А4, орієнтація книжкова.
 Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм.
 Шрифт – Times New Roman, кегель – 14.
 Міжрядковий інтервал – 1,5.
 Абзацний відступ – 1,25 см.
 Вирівнювання по ширині.
 Список літератури – не більше 8 джерел.
 Рисунки мають бути скомпоновані у
вигляді єдиного об’єкту.
Обов’язково П.І.П. та назва доповіді подаються
мовою написання та англійською. У випадку
написання доповіді англійською – П.І.П. та
назва доповіді – виключно англійською. У
випадку написання доповіді російською –
П.І.П. та назва доповіді – російською та
англійською мовами.
Матеріали, які не відповідають зазначеним
вимогам, до друку не приймаються!
Відповідальність за висвітлений матеріал у
тезах несуть автори доповідей.

Зразок оформлення тез доповіді
Колібовіч Д.Т.
аспірант кафедри менеджменту
Національного гірничого університету
Kalibovich D.T.
PhD student
National Mining University
НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ
ПАРТНЕРСТВА У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
DIRECTIONS FORMING PARTNERSHIPS
IN THE SOCIAL SECTOR
Текст текст текст…[1, с.11]
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Реквізити для сплати:
Вартість організаційного внеску:
І. 180,00 грн. (Друкована версія Збірника +
електронна + сертифікат);
ІІ. 100,00 грн. (Електронна версія Збірника)
ІІІ. Вартість додаткового друкованого
примірника Збірника 90 грн.
Поповнити картковий рахунок члена
Редакційного комітету:
Одержувач ПАТ КБ Приватбанк
Код ОКПО банку: 14360570
Код МФО банку: 305299
Призначення платежу: поповнення карти № 5168
7555 2912 0442
Квитанцію обов'язково підписувати П.І.Б.
учасника конференції.

----Київський національний
лінгвістичний університет
Адреса: вул. Лабораторна 3
м. Київ 03150, а/с 281, Україна,
тел. 063 945 74 99, Хусаінов Руслан
Володимирович
www.econconf.com
www.euroconf.org
eprconf@gmail.com
https://www.facebook.com/events/114296072392729/
©Інформаційний лист конференції MARGIHSS 2017.
Умови участі в конференції виключно для
учасників з України.

