
Для участі в роботі конференції запрошуються 

науковці, викладачі, фахівці-практики, 

здобувачі вищої освіти. 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

 Розвиток інтеграційних процесів в умовах 

глобального середовища: політико-

правовий аспект 

 Розвиток міжрегіональної взаємодії та 

транскордонного співробітництва в умовах 

інтеграційних пріоритетів 

 Особливості розвитку 

зовнішньоекономічних та політичних 

відносин країн в умовах глобалізації 

 Розвиток міжнародних фінансово-

кредитних та валютних відносин в умовах 

глобалізації та участь країн на світовому 

фінансовому ринку 

 Інноваційно-інвестиційна діяльність країн у 

світових координатах розвитку 

 Проблеми міжгалузевої співпраці в умовах 

глобалізації 

 Забезпечення конкурентоспроможності 

галузей та регіонів національної економіки 

 Проблеми забезпечення сталого розвитку 

країн в контексті сучасних світових 

процесів 

 Сучасні можливості стратегічного розвитку 

м. Маріуполя. 

 

Організаційний комітет конференції ставить 

перед собою такі задачі: 

 обмін практичними і теоретичними 

напрацюваннями учасників конференції у 

сфері вивчення особливостей інтеграції 

країн у систему світогосподарських 

зв’язків; 

 розробка напрямів розвитку міжнародних 

економічних відносин країн світу. 

 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(УКРАЇНА) 

ПОЗНАНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) 

ТБІЛІСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ІВАНЕ ДЖАВАХІШВІЛІ (ГРУЗІЯ) 

КАГУЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ Б.П. ХАЗДЕУ (РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА) 

КОМРАТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА) 

ГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ ІМЕНІ Д.А. ЦЕНОВА  

м. СВІШТОФ (БОЛГАРІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ 

МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІДДІЛЕННЯ У м. МАРІУПОЛЬ  

ДОНЕЦЬКОЇ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ 

МОЛОДІЖНА РАДА м. МАРІУПОЛЯ  

 

 

VІІ МІЖНАРОДНА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

«ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ 

КРАЇН У СВІТОВИЙ 

ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПОЛІТИКО-

ПРАВОВИЙ ПРОСТІР» 

 
20 листопада 2020 року 

 

м. Маріуполь 

 

 

ВИМОГИ 

ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 

Приймаються до друку тези доповіді, надруковані 

в текстовому редакторі Microsoft Word та 

оформлені відповідно до вимог: 

 

1. Формат А4 шрифтом Тіmes New Roman 

кегль – 10, міжрядковий інтервал - 1,0, абзацний 

відступ 1,25, поля сторінки: верхнє - 20, нижнє – 

20, ліве - 20, праве - 20. Сторінки не нумерувати. 

2. У правому верхньому кутку: прізвище і 

ініціали - заголовними буквами; вчений ступінь 

(звання), посада, місце роботи; для здобувачів 

вищої освіти - курс, спеціальність, навчальний 

заклад, країна. Назва – по центру, заголовними 

буквами. Нижче – текст, що містить мінімальну 

кількість формул, графіків. 

3. Обсяг тез повинен бути не більше 2 

сторінок. 

4. До тез можна включати графічні матеріали – 

рисунки, таблиці тощо. Вони послідовно 

нумеруються арабськими цифрами (рис. 1; табл. 

1). До кожного рисунку подається короткий 

підпис, а до таблиці ‒ заголовок. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, 

російська. 
 

Термін надання матеріалів виступу – до 30 

жовтня 2020 р.  
 

Тези доповідей, що оформлені з порушенням 

вимог, до публікації не допускаються. 

 

В рамках проведення конференції відбудеться 

засідання круглого столу «Сучасні можливості 

стратегічного розвитку м.Маріуполя». 
 

 

 



 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

ІВАНОВ С.Т.,  

студент ІІІ курсу  

спеціальності «Економіка»,  

Маріупольський державний 

університет (Україна) 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ 

 

ТЕКСТ 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

До матеріалів доповідей необхідно також 

надати заявку на участь в конференції в 

наступному вигляді: 

 

ЗАЯВКА 

 

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)________ 

Науковий керівник (науковий ступінь, звання), 

прізвище, ім'я, по батькові (повністю)________ 

Назва вищого навчального закладу, організації 

Назва факультету, спеціальності, курс________ 

Адреса, телефон (обов’язково) ______________ 

Електронна адреса (обов’язково)_____________ 

Секція наукової доповіді____________________ 

Тема наукової доповіді_____________________ 

Сертифікат учасника конференції (зазначити, 

чи потрібен: так/ні)________________________ 

 

Форма участі (необхідне підкреслити): 

 Виступ (до 7-10 хвилин) 

 Стендова доповідь (виключно публікація тез 

у збірнику) 

 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 
 

Організаційний внесок складає: для студентів 

МДУ – 100 грн; для інших учасників – 150 грн. 

 

Організаційний внесок включає організаційні 

витрати на проведення конференції та видання 

збірки матеріалів конференції та не включає 

вартість пересилання збірника тез доповідей.  

 

Організаційний внесок має бути перерахований 

до 30 жовтня 2020 р.  

 

РЕКВІЗИТИ 
 

Одержувач: МДУ 

Розрахунковий рахунок: 

UA578201720313251001201008203 

Банк одержувача: ДКСУ м.Київ 

МФО: 820172 

Код ЗКПО: 26593428 

 

У квитанції обов’язково вказати:  П.І.Б., орг. 

внесок за участь у науково-практичній 

конференції. 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО 

НАДІСЛАТИ: 

 

1.  Заявку на участь у конференції. 

2. Оформлені тези доповіді (електронний варіант 

за зразком). 

3. Фото- чи скан-копію квитанції про сплату 

організаційного внеску. 

Назви файлів мають бути підписані відповідно до 

прізвища та ініціалів учасника конференції 

(наприклад, Іванов С.Т._тези, Іванов 

С.Т._квитанція). 

 

Матеріали для участі у конференції (заявку, тези, 

квитанцію про сплату оргвнеску) відправляти за 

адресою: mek.conf@gmail.com 

 

Електронний збірник матеріалів конференції буде 

розміщений на web-сторінці за адресою:  

http://mdu.in.ua протягом 10 днів після дати 

проведення конференції. 
 

Координати оргкомітету:  

87556 м. Маріуполь, Донецька  область, 

Будівельників, 129а,  кафедра економіки та 

міжнародних економічних відносин (ауд. 316).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Контактні телефони:  

(0629) 58-75-53 (кафедра економіки та 

міжнародних економічних відносин) 

+38 (098) 491-41-33 – Балабанова Наталя 

Василівна. 

 

 

 

З повагою, 

оргкомітет конференції 

mailto:mek.conf@gmail.com
http://mdu.in.ua/

