
 

Як взяти участь 
у конференції? 

Крок перший 
Ви надсилаєте матеріали та 
заповнену заявку учасника 
конференції на нашу електронну 
пошту: allreseurope@gmail.com 
 
Крок другий 
Протягом дня вам у відповідь 
надсилається лист-підтвердження 
та реквізити для оплати 
 
Крок третій 
Вам необхідно сплатити 
організаційний внесок та 
надіслати нам копію 
квитанції про оплату 
 
Крок четвертий 
Публікація матеріалів відбувається 
30 жовтня (або протягом 3 днів) на 
сайті researcheurope.org. Упродовж 
дня розсилаються електронні 
збірники (сертифікати та програми) 

Шановні колеги! 
 
Східноєвропейський центр наукових досліджень 
спільно з Міжнародним гуманітарним дослідницьким 
центром, Міжнародним центром технологічних інновацій та 
Європейським центром аграрних досліджень запрошують 
вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів 
вищої освіти, представників державних органів влади та 
місцевого самоврядування, представників підприємницьких 
структур взяти участь у Міжнародній науково-практичній 
конференції “Теоретичні та практичні аспекти соціально-
економічних наукових досліджень”. 
 
Конференція відбудеться 30 жовтня 2020 року в м. Київ. 

Міжнародна науково-практична 
конференція "Теоретичні та практичні аспекти 
соціально-економічних наукових досліджень" 

Наукові секції 

1. Економіка. 
2. Міжнародні відносини. 
3. Облік і оподаткування. 
4. Фінанси, банківська 
справа та страхування. 
5. Менеджмент. 
6. Маркетинг. 
7. Публічне управління 
та адміністрування. 

8. Інформаційні системи 
та технології. 
9. Соціологія та політологія. 
10. Право. 
11. Агрономія. 
12. Туризм та готельно- 
ресторанна справа. 
13. Харчові технології. 
14. Педагогіка. 

Сайт конференції: researcheurope.org/science 
 

Матеріали для участі в конференції 
надсилаються до 29 жовтня 2020 р. 

(включно) на електронну пошту: 
allreseurope@gmail.com 

 

https://researcheurope.org/science


 

Вартість публікації 

Реквізити для оплати надсилаються 
учасникам конференції електронною поштою 
у листі-підтвердженні про отримання і прийняття 
матеріалів. Учасникам необхідно здійснити оплату до  
дати проведення конференції. Якщо оплату не буде здійснено 
вчасно, то тези доповіді учасника не будуть включені у збірник. 

Електронний збірник: 
100 грн (2 сторінки) + 20 грн 
(за кожну наступну сторінку) 

Або завантажте вже оформлену 
заявку за посиланням: bit.ly/3jBs233 

Вимоги до матеріалів 

1. Формат файлів: .doc або .docx, редактор MS Word. 
2. Назва файлів: Прізвище_тези та Прізвище_заявка. 
3. Мова: українська, англійська або російська.  
4. Макет: A4. 

Поля: всі по 20 см.  
5. Шрифт: Tіmes New Roman. 

Кегль: 14 пт. 
Абзац: 1 см. 
Інтервал: одинарний. 

6. Інформація про авторів вирівнюється праворуч, де 
зазначається: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, 
посада, заклад, місто. 

7. Рисунки і таблиці повинні бути підписані зі вказаним 
джерелом. Рисунки – згрупувані, у вигляді єдиного 
графічного об’єкту з можливістю редагування. 
Стиль: кегль – 12 пт, інтервал – одинарний. 

8. Формули друкуються в редакторі MS Word і 
нумеруються з правого боку. 

9. Список використаних джерел оформлюється 
відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 та APA Style. 
Стиль: [1, с. 105], [1, с. 10; 2, с. 11]. 

Приклади оформлення 

Сертифікат учасника: 50 грн 

Програма конференції: 50 грн 

Додаткова послуга (в разі потреби): 

Оформлення списку 
використаних джерел: 20 грн 

Для того, щоб залишатися у курсі нових 
конференцій приєднуйтеся до спільнот 

Research Europe 

Автори особисто несуть відповідальність за зміст та якість надісланих матеріалів. Незначні правки стилістичного 
або формального характеру, які не порушують змісту матеріалів, вносяться без узгодження з авторами. 

Telegram: t.me/researcheurope 

Viber: bit.ly/3gVahKE 

https://bit.ly/3jBs233
https://t.me/researcheurope
https://bit.ly/3gVahKE

	1 сторінка фул нью
	2 сторінка огол

