
 
 

ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-

ОРІЄНТОВАНІ ПИТАННЯ 

СУЧАСНОГО СВІТУ 
 

2-а Міжнародна наукова конференція  

 

16-17 жовтня 2019 р. 

 
 

Шановні пані та панове! 
 

Вища школа економіки і менеджменту суспільного управління в Братиславі (Словаччина) 

запрошує до участі у 2-ій Міжнародній науковій конференції, яка організована спільно з 

Бердянським державним педагогічним університетом, Донбаським державним педагогічним 

університетом, Інститутом дослідження просторового розвитку, Вищою технічною школою в 

Катовіце, Національним університетом цивільного захисту України та Одеським національним 

політехнічним університетом. 
 

До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, студенти, фахівці з економічних, 

освітніх та гуманітарних питань розвитку суспільства. Учасники конференції будуть мати 

можливість представити результати своїх досліджень та свого досвіду на пленарному засіданні 

та в секціях, а також взяти участь в дискусіях. Результати досліджень будуть опубліковані у 

рецензованому збірнику матеріалів конференції (електронна версія). 

 

Дата проведення: 

16-17 жовтня 2019 р. 

 

Тип конференції: міжнародна 

 

Робочі мови конференції: англійська, словацька 

 

Місце проведення: Вища школа економіки і менеджменту суспільного управління в Братиславі 

Furdekova 16, 851 04 Bratislava 5 Slovakia 

 

Організатори: 

Вища школа економіки і менеджменту суспільного управління в Братиславі 

Бердянським державним педагогічним університетом 

Вища технічна школа в Катовіце 

Донбаський державний педагогічний університет 

Інститут дослідження просторового розвитку 

Національний університет цивільного захисту України 

Одеський національний політехнічний університет 

 
 

                                            
 

                                                                                                                                                           
 



Науково-програмний комітет: 
- Цибакова В., CSc, проф., Вища школа економіки і менеджменту суспільного управління 

в Братиславі 

- Богданов І.Т., д.п.н., проф., Бердянський державний педагогічний університет 

- Гур’янова Л.С., д.е.н., проф., Харківський національний економічний університет  

- Коллар В., PhD, проф., Вища школа економіки і менеджменту суспільного управління 

в Братиславі 

- Несторенко О.В., к.е.н., доц., Інститут дослідження просторового розвитку 

- Окландер М.А., д.е.н, проф., Одеський національний політехнічний університет  

- Омельченко С.О., д.п.н., проф., Донбаський державний педагогічний університет 

- Остенда А., PhD., проф. WST, Вища технічна школа в Катовіце 

- Фабуш Міхал, PhD., інж., Вища школа економіки і менеджменту суспільного управління 

в Братиславі 

- Філіппова С.В., д.е.н, проф., Одеський національний політехнічний університет  

 

Організаційний комітет: 

- Афанасьєва Н.Є., к. психол. н., доц., Національний університет цивільного захисту України 

- Боснюк В. Ф., к.псих.н., доц., Національний університет цивільного захисту України 

- Дубровіна Н., PhD., доц., Вища школа економіки і менеджменту суспільного управління 

в Братиславі 

- Ковач М., інж, PhD., Вища школа економіки і менеджменту суспільного управління 

в Братиславі 

- Колупаєва І.В., к.е.н., доц., Харківський торгово-економічний інститут Київського 

національного торгово-економічного університету 

- Макаренко Т.П., к. і. н., доц., Бердянський державний педагогічний університет 

- Несторенко Т.П., к. е. н., доц., Бердянський державний педагогічний університет 

- Остополець І.Ю., к. психол. н., доц., Донбаський державний педагогічний університет 

- Світлична Н.О., к.психол.н., Національний університет цивільного захисту України 

- Філіп С. – PhD., доцент, Вища школа економіки і менеджменту суспільного управління 

в Братиславі 

- Чукурна О.П., к.е.н., доц., Одеський національний політехнічний університет 

- Каня А., магістр, Вища технічна школа в Катовіце 

- Крутько Т.І., магістр, Інститут дослідження просторового розвитку 

- Мікос П., магістр, Вища технічна школа в Катовіце 

- Павліковська-Мушєвіч С., магістр інж., Вища технічна школа в Катовіце 

 

Секції конференції:  

Секція 1. Сучасні проблеми економічного розвитку країни, регіону, міста, підприємства. 

Секція 2. Регіональні та локальні проблеми соціального розвитку суспільства. 

Секція 3. Гуманітарні питання розвитку сучасного суспільства. 

 

Збірнику матеріалів конференції буде присвоєно ISBN словацького видавництва. Після 

підписання кожним автором / співавтором дозволу на оприлюднення його особистих даних 

(ім’я, прізвище, місце роботи, електронна адреса) електронна версія збірнику матеріалів 

конференції буде оприлюднена на сайті Вищої школи економіки і менеджменту суспільного 

управління в Братиславі. 

 

Вимоги до статті: 

Шрифт: Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1.5,  

поля з усіх боків сторінки – 20 мм. 
 

Структура: 
1-й рядок – назва статті (великими буквами, жирний шрифт). Вирівнювання – по центру. 

2-й рядок – пустий рядок. 

3-й рядок – повне ім’я автора / співавторів (курсив). Вирівнювання – зліва. 



4-й рядок – місце роботи (курсив). Вирівнювання – зліва. 

5-й рядок – місто та країна (курсив). Вирівнювання – зліва. 

6-й рядок – e-mail автора / співавторів (курсив). Вирівнювання – зліва. 

7-й та 8-й рядки – пусті рядки.  

З 9-го рядка – анотація (до 10 рядків), ключові слова (3-6 слів) – англійською мовою та мовою 

статті. 

Через один рядок – текст статті (абзац – 1 см). Вирівнювання – по ширині. 
 

Розмір: мінімум 3 сторінки! 

 

Реєстраційний внесок за очну участь в конференції становить 30 Є (650 грн. / 35 USD). 

Реєстраційний внесок за дистанційну участь в конференції становить 20 Є (350 грн. / 25 USD). 

Реєстраційний внесок використовується для часткового покриття витрат на підготовку та 

проведення конференції та публікацію Збірника матеріалів конференції. 
 

Оргвнесок необхідно перерахувати 

для учасників зі Словаччини та інших країн ЄС – the card account SK13 8360 5207 0042 0553 

8339, mBank, Slovakia. Payment: Conference fee <Name and Surname of participant>; 

для учасників з України та інших країн, що не входять в ЄС, – картковий рахунок Приватбанку 

5168 7427 0729 8158 (Тамара Крутько), призначення платежу – Участь в конференції <Ім’я та 

Прізвище учасника>. 

 

Для участі в конференції необхідно до 1 жовтня 2019 р. надіслати до організаційного комітету 

на електронну адресу vsemvs.science@gmail.com наступне: 

•заявка на участь в конференції (для кожного автора / співавтора заповнюється окрема 

заявка, які необхідно відправити одним файлом!); 

•стаття; 

•копію квитанції оплати організаційного внеску. 

 

Контакт: 

Furdekova 16 

851 04 Bratislava 5  

Slovakia 

vsemvs.science@gmail.com 

www.vsemvs.sk  
 

 

Заявка 

2-а Міжнародна наукова конференція 

ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНІ ПИТАННЯ  

СУЧАСНОГО СВІТУ 
16-17 жовтня 2019 р. 

 

 In English Мовою роботи 

П.І.Б. автора / співавтора (повністю)   

Вчена ступінь, звання   

Місце роботи (повна назва)   

Посада   

Прошу включити в програму конференції мою 

доповідь на тему  

 

Порядковий номер і назва секції   

Форма участі (очна / дистанційна)   

Номер телефону (бажано мобільного)   

Е-mail   

 

mailto:vsemvs.science@gmail.com
mailto:vsemvs.science@gmail.com
http://www.vsemvs.sk/

