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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
«Економічна конвергенція Європейського союзу та країн Східного партнерства», яка
відбудеться 28-29 травня 2015 року у Херсонському економічно-правовому інституті

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Співголови:
Покотилова Валентина Іванівна – ректор, доктор економічних наук, професор,
керівник проекту програми Жана Моне, Херсонський економічно – правовий
інституту.
Анджей Шельц – проректор з міжнародної співпраці, доктор наук, Університет
інформаційних технологій та менеджменту м. Жешов (Польша);
Вітун Світлана Омелянівна - замісник декана факультету економіки і
управління, кандидат економічних наук, доцент, Гродненський державний
університет імені Янки Купали (Білорусь);
Череп Алла Василівна - декан економічного факультету, доктор економічних
наук, професор, академік Академії економічних наук, академік Академії наук
Вищої школи України, Запорізький національний університет;
Багмет Михайло Олександрович – проректор з наукової роботи, доктор
історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України,
Чорноморський державний університет імені Петра Могили;
Загороднюк Сергій Васильович – віце–президент Української асоціації
європейських студій (UESA), кандидат наук з державного управляння;
Бігун Володимир Іванович – виконуючий обов’язки Голови правління
Херсонської обласної організації союзу економістів України.
Члени оргкомітету:
Шаповалова Валентина Миколаївна – завідувач кафедри, кандидат
економічних наук, доцент, координатор проекту програми Жана Моне;
Кузьменко Людмила Валентинівна – проректор з навчально – методичної
роботи Херсонського економічно – правового інституту, кандидат технічних наук,
доцент, учасник проекту програми Жана Моне;
Абсава Людмила Олександрівна - завідувач кафедри, кандидат економічних
наук, доцент, учасник проекту програми Жана Моне;
Шульга Наталія Віталіївна – декан економічного факультету, кандидат
економічних наук, доцент;
Доброзорова Олена Станіславівна – завідувач кафедри, кандидат
економічних наук, доцент.
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Відповідальні секретарі оргкомітету:
Гончар Наталя Олександрівна - старший викладач, учасник проекту програми
Жана Моне;
Шукрута Анастасія Миколаївна – старший викладач, учасник проекту програми
Жана Моне

НА КОНФЕРЕНЦІЇ ПЛАНУЄТЬСЯ ОБГОВОРЕННЯ ПРОБЛЕМ
З НАСТУПНИХ НАПРЯМКІВ:
1. Теоретичні аспекти економічної конвергенції країн ЄС
2. Конвергенція інституційного розвитку країн Східного партнерства та ЄС;
3. Уніфікація законодавства країн Східного партнерства до європейських
стандартів та цінностей;
4. Регіональний розвиток країн Східного партнерства в умовах європейської
інтеграції;
5. Перспективи зближення економік ЄС і країн Східного партнерства.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
 тип шрифту – Times New Roman, розмір шрифту – 14, стиль –
звичайний (normal);
 міжрядковий інтервал – 1,2 пт;
 відступ на абзац – 1,25 (не користуватись кнопкою табуляції);
 параметри сторінки: зверху, зліва, справа, знизу – 2 см;
 посилання наводяться у тексті в квадратних дужках (напр. [2, с.27] –
джерело 2 за списком використаних джерел, стор. 27);
 у правому кутку – ім’я та прізвище автора, науковий ступінь (якщо є), нижче
через інтервал – назва ВНЗ або організації, через інтервал нижче – місто;
через інтервал по центру – назва доповіді (великими літерами, жирним
шрифтом, розмір шрифту -14);
 через інтервал друкується основний текст доповіді;
 список використаних джерел друкується в кінці доповіді;
 обсяг тез – 2-3 сторінки;
 сторінки не нумеруються;
 зноски в кінці сторінок і документу не вставляти;
 подається електронний варіант матеріалів на електронну адресу
hepi_mone@rambler.ru:
- заявку на участь у конференції;
- тези доповіді;
- скановану квитанції про сплату організаційного внеску.
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При цьому вкладені файли повинні мати назву відповідно:
tezi_petrov.doc (тези доповіді);
ris_petrov.jpg (за умови, що в тезах міститься рисунки);
oplata_petrov.jpg (сканована квитанція).
Тези доповідей конференції будуть розміщені на WEB-ресурсі інституту:
www.hepi.edu.ua
За результатами роботи конференції буде видана колективна монографія. До
участі в монографії запрошуються доктори і кандидати наук. Монографія
видається з присвоєнням їй УДК, ББК і номера ISBN, а також передбачена
розсилка її примірників у провідні бібліотеки та ВНЗ України. Матеріали,
опубліковані в монографії, будуть розміщені на сайті www.elibrary.ru, що
забезпечить їхню індексацію у наукометричній базі РІНЦ.
До публікації приймаються матеріали обсягом від 10 сторінок. Термін подання
матеріалів до 15.05.2015 р.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ МОНОГРАФІЇ:
 Поля всього документа - по 2 см з кожного боку. Для міжрядкового інтервалу
абзацу документа вказати параметр - «Множник 1,2». Відступ першого
рядка абзацу повинен становити 1,25 см.
 У лівому верхньому куті вказати прізвище та ініціали. Шрифт «напівжирний»,
Times New Roman, розмір - 14 пт.
 Назву матеріалу розташувати по центру великими літерами, шрифт
«напівжирний», Times New Roman, розмір - 16 пт.
 Для основного тексту вирівнювання здійснюється по ширині сторінки,
накреслення шрифту «звичайний», шрифт Times New Roman, розмір - 16 пт.
Міжрядковий інтервал - одинарний.
 Формули, обов'язково повинні бути пронумеровані (вирівнювання по
правому краю) і виконані в редакторі формул Microsoft Equation або Math
Type. При цьому у розмірі формул також необхідно вказати розмір шрифту
«звичайний» - 16 пт і всі індекси відповідно збільшити на 2 пт.
 Таблиці. Шрифт у середині таблиці Times New Roman, розмір шрифту - 14
пт Нумерація таблиці - вирівнювання по правому краю, назва - по центру,
шрифт Times New Roman, розмір - 16 пт.
 Рисунки. У текст матеріалів вставляються як єдиний графічний об'єкт,
отриманий шляхом імпорту з графічного файлу, який обов'язково додається
у форматі *.jpg. При цьому всі внутрішні підписи рисунків повинні бути
виконані шрифтом Times New Roman, розмір шрифту - 14 пт. Назву рисунку
розташувати по центру, шрифт Times New Roman, розмір - 16 пт.
 Матеріали до монографії подаються на
hepi_mone@rambler.ru
Вкладені файли повинні мати назву відповідно:

електронну

адресу:
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mono_ petrov.doc,
mono_ris_ivanov.jpg.,
mono_ oplata_petrov.jpg

ПОРЯДОК ТА РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ:
Для учасників з України:
організаційний внесок:
для учасників, які безпосередньо приймають участь в роботі конференції–160
грн.
для дистанційних учасників – 50 грн.
публікація матеріалів в монографії:
Вартість сторінки - 20 грн. (від 10 сторінок)
Вартість додаткового екземпляра - 50 грн.
Банк одержувача: ПАТ «ПриватБанк»
Одержувач: Шаповалова Валентина Миколаївна
Картковий рахунок: 4405 8858 3121 6913
Призначення платежу: переказ особистих коштів від П.І.Б.
Для закордонних учасників:
Організаційний внесок та публікація матеріалів в монографії – 30 дол. США
ВАЛЮТА
CURRENCY
Долар США
USD

БАНК-КОРЕСПОНДЕНТ
SWIFT
CORRESPONDENT BANK
BIC Code
JP Morgan Chase Bank N.A.
270 Park Avenue, Floor 48
CHAS US 33
New York, N.Y., 10017-2014 USA
резервный
Deutsche Bank Trust Company
Americas,
BKTRUS33
130 Liberty Str., MS
New York, NY, 2204 USA
:57: ACCOUNT WITH INSTITUTION: SWIFT CODE: AGRI UA UK
/ i.e. Beneficiary’s bank/
PJSC CREDIT AGRICOLE BANK
KIEV, UKRAINE
:59: BENEFICIARY: 26209501469671
/ account number /
Pokotilova Valentina
/ name of the beneficiary/
:70: PAYMENT DETAILS: transfer of personal funds
Bank details:
PJSC "CREDIT AGRICOLE BANK"
Legal address:
42/4, Pushkinska St.
01004 Kiev, Ukraine
Tel. (044) 581-07-00
SWIFT: AGRI UA UK

ACCOUNT NUMBER

464651053

04412977
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ НАУКОВО - ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:
28 травня 2015 року
9.00 – 11.00 - реєстрація учасників конференції
11.00 –13.00 - пленарне засідання
13.00 – 13.30 – кава–брейк
13.30 – 15.30 – продовження пленарного засідання
16.00 – від’їзд учасників в с. Залізний Порт в пансіонат «Ольвія»
18 00 – інтеграційна вечеря
29 травня 2015 року
11.00. – 13.00 - секційні засідання
13.00 – 14.00 - обід
14.00 – 16.00 - заключне пленарне засідання, отримання сертифікатів
16.00 - від’їзду учасників конференції
Вартість проживання в пансіонаті «Ольвія» без харчування 150 грн., з
харчуванням 220 грн., оплата на місці (за бажанням є можливість продовжити
відпочинок в пансіонаті)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
73028 м Херсон
вул. Кримська 130
Херсонський економічно - правовий інститут
тел. 0552512562
тел. / факс 0552343625
0984684646
0505604919
0675518557
hepi_mone@rambler.ru

Сподіваємось на Вашу участь!
Будемо вдячні за поширення інформації серед колег
та інших зацікавлених осіб.
До зустрічі на конференції!!!
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ЗАЯВКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
«Економічна конвергенція Європейського союзу та країн Східного
партнерства»:
ЗАЯВКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
«Економічна конвергенція Європейського союзу та країн Східного партнерства»
ПІБ (повністю)
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Назва та адреса організації
Назва доповіді
Секція
Форма участі у конференції

Чи бажаєте Ви отримати сертифікат
учасника?
Поштова адреса
(для відправлення матеріалів конференції)

Публікація тез (WEB - ресурс)
Публікація в монографії
дистанційна
так
ні
ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ
Іванов О.Л.
вул. Московська, буд. 15, кв. 65
м. Херсон, 73000

Мобільний телефон
Е-mail
Планую:

Дата, час приїзду та від'їзду

виступити з доповіддю (до 15 хв.)
виступити з повідомленням (до 5 хв.)
взяти участь як слухач
заочна участь

