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ТЕЗИ, ЩО НАДІСЛАНІ ПІСЛЯ 25 ЛЮТОГО
2019р. АБО ОФОРМЛЕНІ З ПОРУШЕННЯМ
ВИМОГ, ПУБЛІКУВАТИСЬ НЕ БУДУТЬ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗМІСТ ТЕЗ ДОПОВІДІ
НЕСУТЬ АВТОРИ ТА НАУКОВІ КЕРІВНИКИ
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: УКРАЇНСЬКА,
АНГЛІЙСЬКА
Форми участі: безпосередня та дистанційна.
Витрати на проживання, харчування та проїзд
учасники конференції сплачують самостійно.

Регламент конференції

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

6 березня

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНОЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(м. Київ, Україна)

09.30 – 10.00 реєстрація учасників (корпус Д);
10.00 – 11.15 перше
пленарне
засідання
(актовий зал корпусу Д);
11.15 – 12.15 перерва на обід
12.15 – 15.00 робота у секціях за тематичними
напрямами (за розкладом роботи
секцій)

7 березня
11.15 – 12.15 друге пленарне засідання (корпус
Л, ауд. 215).
Доповіді на пленарному засіданні – 10 хв.
Доповіді на засіданнях секцій – 5 хв.
Інформація про конференцію
розміщена на веб-сайті Університету:
https://www.knteu.kiev.ua/
у рубриці «Анонси»
Адреса й контакти оргкомітету конференції:
Тесленко Наталя Олександрівна
(м. Київ, вул. Кіото, 23, к. Л-302; електронна
адреса: fmtp.konf @gmail.com)
тел.: (044) 513-00-89

Місце проведення конференції:
м. Київ, вул. Кіото, 21, корпус Д (актовий
зал)

Інформаційний лист

ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ

ГЕОЕКОНОМІЧНІ ТА ПОЛІТИКОПРАВОВІ ВИКЛИКИ
СТРУКТУРНІЙ ПЕРЕБУДОВІ
МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
УКРАЇНИ

6 – 7 березня 2019 року
м. Київ

Запрошуємо взяти участь у роботі
ІІІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції студентів, що відбудеться
6 – 7 березня 2019 року

у Київському національному
торговельно-економічному університеті
за адресою:
м. Київ, вул. Кіото, 21 (корпус Д)
Тематичні напрями
роботи конференції
Секція 1. Зовнішньоекономічна діяльність
підприємства в умовах структурних
дисбалансів.
Секція 2. Національний бізнес в умовах
глобальних та регіональних викликів.
Секція 3. Регіоналістика та економіка
сталого розвитку.
Секція 4. Безпека підприємництва в Україні:
історія і сучасність.
Секція 5. Правове регулювання
комерційних відносин.
Секція 6. Правове регулювання цивільних
відносин.
Секція 7. Адміністративне та фінансове
право: вітчизняний і зарубіжний досвід.
Секція 8. Міжнародно-правове регулювання
співробітництва держав в торговельноекономічній сфері.

Для участі в конференції просимо
надіслати до 25 лютого 2019 р. на
електронну адресу
fmtp.konf@gmail.com
тези доповіді відповідно до обраної
тематики конференції (див. вимоги до
оформлення тез та зразок оформлення тез
доповіді).
Тези
приймаються
тільки
в
електронному вигляді. Автори та їх наукові
керівники несуть відповідальність за
достовірність викладеного матеріалу та
відсутність плагіату.
Реєстрація є обов’язковою!
ЗЕРЕЄСТРУВАТИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У
КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО ЗА
ПОСИЛАННЯМ:
https://goo.gl/forms/M25jX1B9gARBNNTH2
Вимоги до оформлення тез доповіді
При надсиланні тез доповіді необхідно
назвати файл – номер секції, прізвище
першого
співавтора
латин.
літерами
(2_Bondar).
1) обсяг доповіді до 3-х сторінок формату
А4, включаючи рисунки, таблиці, список
літератури (до 5 позицій) із посиланнями у
тексті, сторінки не нумеруються;
2) поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм,
праве – 25 мм, ліве – 25 мм;
3) шрифт –Тіmes New Roman, 15 кегль;
інтервал – 1; текст доповіді, вирівняний по
ширині;
4) формат роботи: Місгоsoft Word – (*.doc);

5) перший рядок (без абзацу) – прізвище,
ініціали
автора
(шрифт
звичайний,
вирівняний по правій стороні), курс
навчання,
група,
факультет
(без
абревіатури), заклад освіти, місто (шрифт
звичайний, вирівняний по правій стороні).
6) якщо є співавтор – з абзацу (2-й рядок), і
далі, як у п. 5;
7) наступний рядок – назва доповіді
(великими літерами, шрифт напівжирний,
вирівняний по центру).
Назва доповіді не повинна збігатись із
назвою секції.
8) У тексті допускаються рисунки, таблиці –
не більше 1. Рисунки слід виконувати розміром
не менше 6060 мм, не більше 170(висота)118
(ширина) мм у форматі *jpg, *bmp.
9) Бібліографічний опис джерел подається
в кінці тексту та оформлюється згідно з
«ДСТУ
8302:2015.
Бібліографічне
посилання. Загальні положення та правила
складання», що набув чинності 01.07.2016.
10) з абзацу – прізвище, ініціали наукового
керівника (шрифт звичайний, вирівняний по
ширині), посада, науковий ступінь, вчене
звання, місце роботи, місто.
За результатами конференції планується
підготовка
електронного
збірника
матеріалів, який буде розміщено на сайті
КНТЕУ у розділі «Наукова діяльність» у
рубриці «Науково-дослідна частина»,
пункт «Матеріали наукових конференцій,
форумів, симпозіумів, круглих столів».

