Двадцять третя міжнародна
наукова конференція
Запрошення для участі у конференції
«Тенденції розвитку інтеграційних процесів країн Центральної і
Східної Європи»
______________________________________

12 жовтня – 18 жовтня 2019 р.,
м. Хургада (Єгипет)

Робота конференції
передбачає обговорення та дискусію
по таких проблемах:
СЕКЦІЯ 1. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ СВІТОВОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
 Формування концепції міжнародної інтеграції в контексті сталого економічного
розвитку
 Розвиток теоретичних основ європейської інтеграції як Європи різних швидкостей
 Теоретичні основи та динаміка соціально-економічної конвергенції
 Стратегічні підходи та інтеграційні механізми конвергенції в Європейському Союзі
СЕКЦІЯ 2. ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА І ПРАКТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
 Brexit і наслідки відцентрових тенденцій для соціально-економічного розвитку
національних економік членів ЄС
 Перспективи прийому нових країн до складу ЄС як розвиток політики розширення
 Європейська політика сусідства
СЕКЦІЯ 3. УКРАЇНА В ПРОЦЕСАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
 Соціально-економічна конвергенція України та ЄС
 Глокалізаційні стратегії поширення полюсів розвитку на осі Європа – Україна
 Перспективи України у процесах європейської інтеграції та розширення ЄС
 Реформування регіональних відносин в Україні
СЕКЦІЯ 4. ФОРМУВАННЯ АЛЬЯНСУ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ ТА УКРАЇНИ
ЯК ВИШЕГРАДСЬКОЇ П’ЯТІРКИ
 Розвиток теоретичного каркасу функціонування Вишеградської групи як «об’єднання
в об’єднанні»
 Напрями розвитку економічного потенціалу країн вишеградської четвірки
 Економічні дивергенція і конвергенція Вишеградської четвірки та України.
 Формування механізму інтеграції Вишеградської четвірки та України за моделями
V4+UA або V5
РОЗМІЩЕННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ В ГОТЕЛІ.

Конференція відбудеться на базі готелю Hurghada Marriot Red See Beach 5*.

Цей курортний готель мережі Marriott вирізняється великим басейном,
оздоровчим клубом та власним островом з приватним пляжем. З усіх номерів
відкривається вид на Червоне море. Заклад розміщений за 10 хвилин їзди від
порту Хургади.
Номери забезпечені 32-дюймовим телевізором із супутниковими
каналами, міні-баром та сейфом. У ванній кімнаті передбачений фен та біде.У
деяких номерах є балкон з видом на море.
Щоранку в ресторані Shorouk або на відкритій терасі з видом на море
подається багатий сніданок (шведський стіл). У ресторані біля басейну
пропонуються закуски на обід. Відвідувачі ресторану Tuscany можуть
скуштувати вишукані страви на відкритому повітрі.
У розташованому в окремій будівлі готельному оздоровчому клубі є
масажні кабінети, сауна та парова лазня, а також гідромасажна ванна. Любителі
спорту матимуть нагоду пограти в теніс або позайматись у великій
тренажерному залі готелю Marriott.
Гостям курортного готелю Hurghada Marriott Red Sea надаються пляжні
рушники та шезлонги. Ви також зможете відпочити у просторому відкритому
внутрішньому дворику готелю з єгипетським кальяном або напоєм.
Вартість проживання у двомісному номері на одну особу:
з вильотом з Києва становить - 615 дол. США, з вильотом зі Львова – 643
дол. США.
Вартість
проживання
в
одномісному
номері:
з вильотом з Києва становить - 875 дол. США, з вильотом зі Львова – 1022
дол. США.
У Єгипті жовтень – високий сезон, ціни змінюються часто.
Тому оплату треба здійснити до 17 вересня.
ОПЛАТА ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ.
Учасники конференції компенсують лише витрати, пов’язанні із трансфером і проживанням
туристичній фірмі Тревел Клаб. Рахунок для оплати маєте запросити за телефоном:
(050) 375 23 35. менеджер Альона Корчук.
Учасники конференції беруть участь у міжнародному науково-педагогічному стажуванні за
очно-дистанційною формою обсягом 300 годин, у тому числі очна частина складає 100 годин.
Період стажування 15 травня – 15 жовтня 2019 р. Стажування забезпечується Тернопільським
національним економічним університетом, Департаментом міжнародних і європейських
економічних студій Університету Західної Македонії (Греція), Науково-дослідним інститутом
Міжнародної асоціації світової економіки і політики (м. Берлін, Німеччина). Програма
стажування включає тренінги, майстер-класи, вивчення міжнародного досвіду науковопедагогічної діяльності, онлайн консультації.
Робочі мови конференції – українська, англійська

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
E-mail: yev.savelyev@gmail.com
кафедра міжнародної економіки,

Тернопільський національний економічний університет,
вул. Львівська, 11,
м. Тернопіль, Україна, 46020
Контактні телефони:
(050) 437 15 70 – Євген ВасильовичСавельєв
(096) 673 51 40 – Павліна Олексіївна Ліфанова

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «НОВІТНІ
ВИКЛИКИ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ І УКРАЇНА»
Прізвище, ім’я, по-батькові__________________
Науковий ступінь, вчене звання______________
Місце роботи (навчання)____________________
Посада ____________________________________
Планую взяти участь у формі (виділити):
Виступу з доповіддю (10 хв.);з інформацією (5 хв.); як слухач; не планую приїзд.
Назва доповіді_____________________________
Координати для зв’язку:
Поштова адреса (вулиця, номер будинку та квартири,)______________________________
Мобільний телефон _____________________
Домашній телефон _____________________
Е-mail:_________________________________
ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ (А+Б)

