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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у щорічній 
Науково-практичній конференції молодих 
учених «Еволюція наукової думки в контексті 
європейського вибору України», яка відбудеться 
21 жовтня 2015 року. 

Організатором конференції є Вищий 
навчальний заклад «Університет економіки та права 
«КРОК». Робочі мови Конференції: українська, 
російська та англійська. 

 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

СЕКЦІЯ 1: Стратегічні аспекти розвитку 
суб’єктів господарювання в умовах посилення 
глобалізації 
Керівник – д.е.н., проф. Галиця І.О. 
Секретар – к.е.н. Луценко І.А. 
 

СЕКЦІЯ 2: Забезпечення захисту економічної 
безпеки держави та суб’єктів господарської 
діяльності в умовах євроінтеграції 
Керівник – к.е.н., проф. Захаров О.І. 
Секретар – к.е.н. Пекна Г.П. 
 

СЕКЦІЯ 3: Фінансово-економічний стан 
держави: кризовий чи посткризовий 
Керівник – к.е.н.,доц. Румик І.І. 
Секретар – к.е.н., доц. Чумаченко О.Г.  
 

СЕКЦІЯ 4: Український бізнес: адаптація до 
європейських вимог 
Керівник – д.е.н.,проф. Рокоча В.В. 
Секретар – Ніколаєв Д.Г. 
 

СЕКЦІЯ 5: Особливості управління проектами 
бізнесу в процесі євроінтеграції 
Керівник – к.т.н., доц. Данченко О.Б. 
Секретар – Поскрипко Ю.А. 
 

СЕКЦІЯ 6: Євроінтеграційний вектор сучасної 
психології 
Керівник – к.психол.н., доц. Сингаївська І.В. 
Секретар – к.психол.н. Каніболоцька М.С.  
 

СЕКЦІЯ 7: Еволюція політологічних та 
конфліктологічних знань у світі та в Україні 
Керівник – д.політ.н., проф. Картунов О.В. 
Секретар – Далявська Т.П. 
 

СЕКЦІЯ 8: Актуальні проблеми теоретичних 
досліджень у правовій сфері 
Керівник – д.ю.н., проф., Герой України  
Француз А.Й. 
Заступник керівника – к.ю.н., доц. Корольова В.В. 
Секретар – Черновол О.П.  
 

СЕКЦІЯ 9: Проблеми розвитку приватного, 
публічного та міжнародного права 
Керівник – к.ю.н., доц. Лук’янець В.С. 
Заступник керівника - к.ю.н., доц. Тарасова І.В. 
Секретар – Двірська О.В. 
 

СЕКЦІЯ 10: Роль суспільних інститутів у 
процесах євроінтеграції 
Керівник – к.пед.н., доц.  Хорошенюк А.П. 
Секретар – Воробйов О.  
 

СЕКЦІЯ 11: Проблеми екологічної відповідаль-
ності бізнесу в умовах євроінтеграції 
Керівник – Тульчинська Д.М. 
Секретар – Шульгіна Т. 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
Для участі в Конференції необхідно до 12 жовтня 
2015 року надіслати до оргкомітету заявку (в 
електронній формі на сайті http://goo.gl/gziZtg), тези 
виступу, рецензію наукового керівника або титульну 
сторінку тез з візою наукового керівника в 
електронному вигляді у форматі*.doc (для студентів 
Університету «КРОК») та відскановану копію 
платіжного документу (при необхідності). Для 
доповіді має бути підготовлена презентація виступу.  

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
9.30 год. – 10.00 год. Реєстрація учасників 

Конференції. 
10.05 год. – 12.00 год. Відкриття Конференції. 

Пленарне засідання. 
12.05 год. – 12.55 год. Перерва. 

13.00 год. – 15.25 год. Засідання секцій. 
15.30 год. – 16.00 год. Підведення підсумків 
секційних засідань. Закриття Конференції. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПРАВИЛА 
ПОДАЧІ ТЕЗ  

1. До участі приймаються наукові роботи, що не 
були опубліковані раніше. 

2. Матеріали Конференції будуть оприлюднені в 
електронному збірнику тез виступів Конференції 
Університету «КРОК».  

3. Участь у конференції для співробітників, 
докторантів, аспірантів, здобувачів та студентів  
Університету є безкоштовною. Для всіх інших 
учасників вартість становить 150 грн. (незалежно 
від форми участі та обсягу поданих матеріалів). 

4. Реквізити для оплати організаційного внеску: 
Одержувач: Університет економіки та права 

«КРОК», п/р № 26006052712022 в Банк «Печерська 
філія «ПриватБанк», місто Київ, МФО 300711,  код 
ЄДРПОУ 04635922 
У платіжному документі вказується призначення 
платежу: «Оплата за участь у конференції 

(прізвище, ім’я та по батькові)». 
5. Вимоги до оформлення тез: 
● обсяг матеріалу (включаючи таблиці, ілюстрації 

та список використаних джерел) не повинен 
перевищувати чотирьох сторінок формату А4, 
шрифт Times New Roman, 14 кегль, інтервал – 1,5; 
поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє по 
2 см; 

● формат редактора – Microsoft Word; 
● рисунки, таблиці, діаграми створюються з 

використанням чорно-білої гами. Заливки та зноски 
не допускаються; 

● тези супроводжуються анотацією обсягом не 
більше 20-ти слів.  

Тези публікуються в авторській редакції. 
 

Приклад оформлення тез: 
Іванов І.І. 

аспірант, 
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 

ПІБ, науковий ступінь та вчене звання наукового керівника 
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
Анотація (не більше 20-ти слів) 
……. 
Основний текст 
…. 
Список використаних джерел: 
1.  
…… 


