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МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF 
MANAGEMENT AND ECONOMICS 
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24 травня 2019 року 

 
ОРГАНІЗАТОР: Вища Школа Бізнесу в Любляні (м. Любляна, Словенія), електронна 
адреса:  http://www.vspv.si/eng 
ВИДАВЕЦЬ:  Publishing  house «B2 d.o.o.» (B2 Ljubljana School Of Business). 
ФУНДАЦІЯ: B2 Ltd. (м. Любляна, Словенія), електронна адреса https://www.b2.eu/sl 
ФОРМА УЧАСТІ: дистанційна. 
МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, словенська та англійська. 
ЕЛЕКТРОННА ПОШТА: euscientist@gmail.com  

 

Контрольні дати:  
Прийом тез для публікації  до 24 травня 2019 року (включно) 
Відповідь про прийняття матеріалів  протягом 2-3 днів після отримання матеріалів  
Поштова розсилка збірника тез 20  червня 2019 року  

Любляна, (Словенія) 

Шановні колеги! 
Заклад вищої освіти Люблянська Школа Бізнесу (м. Любляна, Словенія) 

запрошує Вас взяти участь у  Міжнародній дистанційній конференції 
«Східноєвропейська конференція менеджменту та економіки», яка буде 
проведена 24 травня 2019 року у м.Любляна. 

Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної 
конференції буде виданий видавництвом «B2 d.o.o.» Ljubljana School of Business, 
а також передбачена розсилка її примірників, що дасть можливість авторам взяти 
участь в науковій праці, опублікованій в країні Європейського Союзу.  
 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Lidija Weis – Doctor of Business Administration, Professor, Dean of Ljubljana School of 
Business, Slovenia. 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Nevenka Maher – Doctor of Economics, Professor, Ljubljana School of Business, Slovenia. 
Ivan Toroš – Doctor of Management, Professor, Ljubljana School of Business, Slovenia. 
Darko Bele – Director of Ljubljana School of Business, Slovenia. 
Milena Fornazarič – Doctor of Business Administration, Professor, Ljubljana School of 
Business, Slovenia. 
Julija Lapuh Bele – Doctor of Educational Sciences, Professor, Ljubljana School of 
Business, Slovenia. 

 
 Участь у конференції, проведеної у країні, що входить до ОЕСР та/або ЄС 

підтверджує міжнародний досвід кандидата на отримання звання доцента 
відповідно до Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 
656 та Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним 
працівникам від 14.01.2016 року № 13. 

 
Заявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

Прізвище, ім’я, по батькові (англійською / українською мовою)  
Назва тез доповідей (англійською / українською мовою)  
Назва секції  
Місце роботи (навчання), назва кафедри, посада  
Контактний телефон та E-mail  
Потреба у збірнику  
Потреба у сертифікаті  
Поштова адреса для направлення збірнику (Нова пошта)  

 
Контакти в Любляні:   Lidija Weis. Адреса: Tržaška cesta 42 1000 Ljubljana. 
Phone in case of query: 0038612444207. 
Контакти в Україні: Чепурна Світлана  
Електронна пошта:  euscientist@gmail.com 
тел.: 0509050413 

LJUBLJANA SCHOOL OF BUSINESS 
 

  
 



В рамках конференції планується робота наступних секцій: 
Секція 1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ПОЛІТИКА 

 Державна політика і регулювання 
 Публічне управління та адміністрування 
 Державна та цивільна безпека 

Секція 2.  УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ  
 Економіка і бізнес 
 Облік і оподаткування 
 Фінанси, банківська справа та страхування 
 Менеджмент та маркетинг 
 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Секція 3. СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

 Готельно-ресторанна справа  
 Туризм та екологія 
 Менеджмент соціокультурної діяльності та соціальна робота 

Секція 4. ЛОГІСТИКА І УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК. 
 Логістичне управління діяльністю підприємств 
 Транспортні технології та транспортно-логістичні системи 
 Глобальні та регіональні ланцюги поставок 
 Логістична організація і управління складуванням на підприємствах. 

Секція 5. ОСВІТА  ТА ПЕДАГОГІКА 
 Освітні, педагогічні науки 
 Дошкільна, початкова, середня, професійна  та спеціальна освіта 
 Філологія 
 Філософія 
 Фізична культура і спорт 

Секція 6.  ПРАВОВІ СИСТЕМИ ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 
 Державні та приватні інститути 
 Громадське і приватне право 
 Міжнародне право 
 Міжнародні економічні відносини 

 
Порядок реєстрації: 

Особи, які зацікавлені взяти участь у роботі конференції, повинні надіслати на 
електронну пошту euscientist@gmail.com  наступні документи до 24 травня (включно) 
2019 року: 

 тези доповіді; 
 заповнену  заявку на участь у конференції; 
 відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску. 
Реквізити для оплати будуть відправлені учасникам конференції одночасно з 

інформацією оргкомітету щодо прийняття наданих матеріалів. 
Вартість участі у конференції становить 350 грн. (за умови отримання електронного 

збірника) та 500 грн. (за умови отримання друкованого збірника).  
Вартість сертифікату про участь у конференції становить 250 грн. 
Розміщення електронного збірника наукових праць конференції на сайті 

університету та відправка поштою друкованого збірника планується протягом 3 тижнів 
після проведення конференції. 

 

Структура та вимоги до оформлення матеріалів: 
 Назва доповіді посередині рядка - Англійською мовою. 
 Праворуч  –  прізвище, ім’я по-батькові автора, посада, повна назва установи, де 

навчається або працює автор - Англійською мовою. 
 Назва доповіді посередині рядка - Українською чи болгарською мовою. 
 Праворуч  –  прізвище, ім’я по-батькові автора, посада, повна назва установи, де 

навчається або працює автор  –  Українською чи словенською мовою. 
 Загальні параметри сторінки  –  Microsoft Word, формат  –  А4; Поля зверху, 

знизу, праворуч, ліворуч  –  2 см; Шрифт  –  Times New Roman. Розмір шрифту  –  14 пт; 
Міжрядковий інтервал  –  1,5. 

 Обсяг матеріалів: від 3 до 4 сторінок (включно). 
 Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під 

назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними 
дужками із вказівкою в них номера джерела, наприклад: [5, с. 16].  

 
Зразок оформлення тез: 
Секція: УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF TRADING SPHERE  
 

Andriy Grimalyuk 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 

Head of the Department of Economic Theories 
Marina Paschenko 

Applicant of educational degree «master», 
Odesa Trade and Economic Institute of  

Kyiv National University of Trade and Economics  
Odessa, Ukraine 

 
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ  

 
Андрій Грималюк   

к.е.н, доцент, 
завідувач кафедри економічних теорій 

Марина Пащенко  
здобувач освітнього ступеня «магістр», 

Одеський торговельно-економічний інститут  
Київського національного торговельно-економічного університету, 

м. Одеса, Україна 
 

Текст текст текст…[1] 
 

Список використаних джерел: 
1. Грималюк А. В. Майорова Т. Р. Теоретичні основи дворівневої інвестиційної 

системи. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2015. - № 1. - С. 31-42. 


