Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування;
Державна професійна вища школа ім. Якуба Парадижа у Гожові-Великопольcькому
(Польща); Технічний університет м. Варна (Болгарія); Сумський державний університет;
Академія економічних наук України; Академія муніципального управління; Молдовська
економічна академія; Європейський науковий інститут інновацій (Польща); Львівський
національний аграрний університет; Інститут інформаційних систем і менеджменту
(Латвія); Міжнародний комітет боротьби із злочинністю, Міжнародна кримінальна
антитерористична організація (Словацька філія); Східноєвропейська агенція з розвитку;
Національний університет «Львівська політехніка»; Представництво «Ноосфера
ВенчурсЮЕс Ей, Ink»; Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
Міністерства екології та природних ресурсів України; Всеукраїнська спілка вченихекономістів;Євразійський національний університет ім. Л.Н.Гумильова (Казахстан);
Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща); Громадська організація
«Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління»;Одеський регіональний
інститут державного управління НАДУ при Президентові України; Асоціація міжнародних
відносин (Чехія); Державна вища професійна школа в Хелмі (Польща); Люблінська
Політехніка (Польща); Рівненська обласна державна адміністрація; Рівненська міська рада

І Міжнародна
науково-практична конференція

«Інституціоналізація
процесів євроінтеграції:
суспільство, економіка,
адміністрування»
21-22 квітня 2016 року

м. Рівне

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі в роботі І Міжнародної науково-практичної
конференції «Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство,
економіка, адміністрування», яка відбудеться у м. Рівному, 21-22 квітня 2016 р.
Мета конференції – обговорення фундаментально-прикладних питань
євроінтеграції України у європейський економічний простір, проблем економіки,
публічного адміністрування та розроблення комплексу заходів щодо стимулювання
євроінтеграційних процесів поступального руху України до Європейського Союзу.
Напрями роботи конференції:
Секція 1. Економічні аспекти євроінтеграції: облік, аналіз, трудовий потенціал, бізнес-планування.
Секція 2. Публічне адміністрування та правове забезпечення євроінтеграційних процесів.
Секція 3. Біоекономіка, імплементація європейських директив та збалансоване природокористування.
Секція 4. Інноваційно-інтелектуальний потенціал європейської економічної інтеграції.
Секція 5. Євроінтеграція в умовах глобалізаційних процесів: філософські, культурологічні,
політологічні та педагогічні виміри.
Регламент доповіді – до 10 хв.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська, італійська, німецька.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Мошинський В. С., д.с.-г.н., професор, ректор НУВГП, голова програмного комітету;
Яскевіч Яцик, доктор наук, декан Факультету адміністрації і національної безпеки Державної
професійної вищої школи ім. Якуба з Парадижу в Гожові-Великопольcькому (ГожувВеликопольський, Польща), співголова програмного комітету;
Гвожьджєвіч Сильвія, кандидат наук, кафедра адміністрації та національної
безпеки Державної професійної вищої школи ім. Якуба з Парадижу в Гожові-Великопольcькому
(Гожув-Великопольський, Польща), співголова програмного комітету;
Васілєв Росен, д.інж., професор, ректор Технічного університету Варна (Варна, Болгарія),
співголова програмного комітету;
Грігорой Лілія, д.е.н., професор, декан облікового факультету Молдовської економічної
академії (Кишинів, Молдова);
Крачунов Христо, д.інж., професор, завідувач кафедри екології Технічного університету
Варна (Варна, Болгарія);
Затько Йозеф, президент Міжнародного комітету боротьби із злочинністю, Міжнародна
кримінальна антитерористична організація (Словацька філія), Східноєвропейська агенція з
розвитку;
Ронек Генрик, доктор наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Університету
Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Люблін, Польща);
Троціковські Тадеуш, д.е.н., президент Європейського наукового інституту інновацій
(Польща);
Чугунніков В. С., голова Рівненської обласної державної адміністрації;
Приварський Ю. Ю., перший заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації,
співголова програмного комітету.
Зайцев Дмитро, начальник Головного управління ДФС у Рівненській області;
Хомко В. Є., міський голова м. Рівного.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Савіна Н. Б., д.е.н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків НУВГП, голова
організаційного комітету;
Сорока В. С., к. с.-г. н., доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи НУВГП;
Лагоднюк О. А., к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи
НУВГП;
Дмитренко О. О., проректор з науково-педагогічної та адміністративно-господарської роботи;
Валюх А. М., к.е.н., доцент, директор Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту
НУВГП;
Балабаєва З. В., д.філ.н., профессор кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ
НАДУ при Президентові України;
Безтелесна Л. І., д.е.н., професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва;
Грішнова О. А., д.е.н., професор кафедри економіки підприємства Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка;
Грицюк П. М., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики;
Залужна А. Є., д.філос.н., професор, завідувач кафедри суспільних дисциплін.
Зубілевич С. Я., к.е.н., професор кафедри обліку і аудиту, заступник директора ННІ економіки та
менеджменту з наукової та економічної діяльності;
Іжа М. М., д.політ.н., професор, директор Одеського регіонального інституту державного управління
НАДУ при Президентові України;
Кожушко Л. Ф., д.т.н., професор, завідувач кафедри менеджменту;
Кендюхов О. В., голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів;
Кушнір Н. Б., к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства;
Кузьмін О. Є., д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту
Національного університету «Львівська політехніка»,
Лазаришина І. Д., д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту;
Мальчик М. В., д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу;
Наконечна О. П., д.філос.н., професор, завідувач кафедри філософії;
Павлов В. І., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і економіки природокористування;
Прокопенко О. В., д.е.н., професор, декан факультету економіки і менеджменту Сумського
державного університету;
Мадіярова Д. М., д.е.н., професор Євразійського національного університету ім. Л.Н.Гумильова;
Романенко Є. О., д.дер ж. упр., доцент, президент Громадської організації «Всеукраїнської асамблеї
докторів наук з державного управління»;
Сазонець О. М., д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки;
Сазонець І. Л., д.е.н., професор, в.о. завідувача кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності;
Скрипчук П. М., д.е.н., професор кафедри менеджменту;
Сохнич А. Я., д.е.н., професор, завідувач кафедри управління земельними ресурсами Львівського
національного аграрного університету;
Третяк А. М., д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту економіки та екології
природокористування Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства
екології та природних ресурсів України;
Чубай В. М., к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу НУ «Львівська політехніка», голова Ради
молодих вчених ННІ економіки і менеджменту;
Ханін І. Г., д.е.н., доцент, директор наукового центру Представництва «Ноосфера ВенчурсЮесЕй,
Ink»;
Яців І. Б., д.е.н., професор, проректор з наукової роботи Львівського національного аграрного
університету;
Якимчук А. Ю., к.е.н., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної
діяльності, головний менеджер міжнародного видання «International Journal of New Economics and Social
Sciences» (IJONESS).

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
Для участі в конференції необхідно до 1 квітня 2016 року подати до оргкомітету
оформлену заявку, текст тез доповідей і квитанцію про сплату організаційного
внеску. Сума оргвнеску заочної участі становить 150 грн. (учасники отримають
електронний варіант збірника тез і програми).Особиста участь у конференції
оплачується у сумі 400 грн. (оргкомітет забезпечує кожному учаснику програму
конференції, збірник тез, обід, вечерю «У колі друзів», культурну програму).
Реквізити оплати: РММГО «МЦ «Менеджер» ЄДРПОУ 26353813, КБ «Приватбанк»,
МФО 333391, р/р 26006054700560. Призначення платежу: «За участь у
конференції 21.04.16 (ПІБ автора)».
Додатково, всі бажаючі мають змогу опублікувати наукову статтю у іноземному
науковому журналі «International Journal of New Economics and Social Sciences»
(IJONESS, ISSN2450-2146). Вимоги до оформлення розміщені на сайті
www.ijoness.esy.es.(м.т. 0975981453 Якимчук Аліна Юріївна)
Вимоги до оформлення тез конференції
Текст тез конференції - 3 стор.; формат А-5; поля: 2 см; шрифт – Times New Roman 10 пт.; інтервал –
одинарний; відстань між УДК, ПІБ автора(ів), назвою доповіді, текстом – 1 рядок; абзаци – 0,5 см.; список
літератури – через 1 рядок, шрифт - 9 пт.

Проживання
Витрати на проживання під час перебування у м. Рівному оплачуються за власні кошти
учасників. Іногороднім учасникам пропонуються такі місця для проживання:
Готель «Турист» (м. Рівне, вул. Київська, 36, тел. (0362) 608000);
Готель «Мир» (м. Рівне, вул. Міцкевича, 32, тел. (0362) 221335);
Готель «Айвенго» (с. Колоденка, вул. Зелена, 53, тел. (0362) 208952);
Готель «Орлан» (м. Рівне, вул. Відінська, 9, тел. (0362) 643101);
Гуртожитки НУВГП.

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
Національний університет водного господарства та природокористування, вул.
Приходька, 75, м. Рівне, Україна, ауд. 274, 239, 33028.
Телефон для довідок: (0362) 62-31-65, Якимчук Аліна Юріївна, Чорна Оксана Миколаївна.
E-mail для заявок та тез: euro_konf@ukr.net.
ЗАЯВКА УЧАСНИКА
І Міжнародної науково-практичної конференції
«Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування»
Прізвище____________________ Ім’я ________________ По батькові________________________
Назва навчального закладу____________________________________________________________
Науковий ступінь___________ Вчене звання____________ Посада___________________________
Організація, установа__________________________________________________________________
Адреса ___________________________ Індекс_________ Телефон ___________________________
E-mail____________________________Назва секції________________________________________
Тема доповіді ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Проживання: □ – потреба в готелі; □ – потреба в гуртожитку;
Планую: □ – друк тез без участі в конференції; □ – доповідь на пленарному засіданні.
□ – доповідь на секційному засіданні; □ – друк статті у іноземному науковому журналі IJONESS.
Дата__________________Підпис_________________

