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Інтернет-портал «Інтелектуальна столиця» (ФОП Злобін І.В.)
за сприяння:
Посольства України в Словаччині
Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати
ГО «Інститут соціально-економічних ініціатив»,
Економічного факультету Національного технічного університету
«Харківський політехнічний університет»,
Полтавського національного технічного університету
Економічного факультету Донецького національного університету (м. Вінниця),
Економічного факультету Запорізького національного університету,
Економічного факультету Ужгородського національного університету,
Факультету магістерської підготовки Київського національного університету культури та
мистецтв,
Міжнародного науково-освітнього центру Полтавського університету економіки і торгівлі.

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Внесок соціальних наук та освіти в розвиток соціально-економічних процесів
(економічні науки, психологія і соціологія, політологія, міжнародні відносини, педагогіка).
2. Внесок гуманітарних наук та освіти в розвиток соціально-економічних
процесів (філософія, археологія, релігієзнавство, культурологія та релігієзнавство,
філологія та лінгвістика).
3. Внесок фундаментальних наук та освіти в розвиток соціально-економічних
процесів (фізика та астрономія, хімія, геологія, географія, мінералогія, гідрогеологія,
кліматологія, математика, біологія та екологія).
4. Внесок прикладних наук та освіти в розвиток соціально-економічних процесів
(медицина та фармакологія, інформаційні технології, механічна інженерія, енергетика та
електрична інженерія, хімічна інженерія та біоінженерія, архітектура та будівництво,
аграрні науки).
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
Співголови програмного комітету:
Вархола Міхал, професор, президент Академічного співтовариства Міхала
Балудянського (м. Кошице, Словаччина);
Кендюхов Олександр Володимирович, доктор економічних наук, професор,
голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів, віце-президент Українського
національного комітету Міжнародної Торгової Палати, завідувач кафедри «Економіка та
підприємництво» Державного економіко-технологічного університету транспорту.
Члени програмного комітету:

Георгій Сігуа (Грузія), доктор економічних наук, професор, Голова
Представництва торгово-промислової палати Грузії в Україні;
Ян Віктор (Польща), доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
маркетинг Краківського економічного університету;
Йорг Яблінскі (Німеччина), професор Вищої Школи Оствестфаллен-Ліппе
Университета прикладніх наук (Лемго, Німеччина);
Відмантас Тутліс (Литва), кандидат наук, дослідник Центру з дослідження
професійної освіти Університету Вітаутаса Великого (м. Каунас, Литва);
Дмитрій Молдован (Молдова), доктор економічних наук, професор, академік
Академії економічних наук Молдови;
Тетяна Вархолова (Словаччина), професор, директор Освітнього навчальноконсультаційного центру Центрально-Європейського університету (Словаччина);
Ілля Злобін (Україна), кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу
Донецького національного університету, засновник інтернет-порталу «Інтелектуальна
столиця»;
Світлана Ковальчук (Україна), доктор економічних наук, завідувач кафедри
маркетингу Хмельницького національного університету, голова Хмельницької обласної
організації Всеукраїнської спілки вчених-економістів;
Ірина Лилик (Україна), кандидат економічних наук, доцент, генеральний директор
Української Асоціації Маркетингу;
Мар’яна Мальчик (Україна), доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри маркетингу Національного університету водного господарства та
природокористування (м. Рівне);
Тетяна Момот (Україна), доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
фінансово-економічної безпеки, обліку та аудиту Харківської національної академії
міського господарства, голова Харкiвськoї обласної організації Всеукраїнської спілки
вчених-економістів;
Петро Перерва (Україна), доктор економічних наук, професор, декан
економічного факультету Національного технічного університету «Харківський
політехнічний університет»;
В'ячеслав Соловйов (Україна), доктор економічних наук, професор, заступник
директора і завідувач відділу проблем інноваційного розвитку економіки Центру
досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України.
Дмитро Солоха (Україна), доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки
та менеджменту Київського національного університету культури і мистецтв;
Алла Старостіна (Україна), доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, голова Київської обласної організації Всеукраїнської спілки
вчених-економістів;
Наталія Тарнавська (Україна), доктор економічних наук, професор кафедри
менеджменту
організацій
та
інноваційного
підприємництва
Тернопільського
національного економічного університету, голова Тернопільської обласної організації
Всеукраїнської спілки вчених-економістів;
Алла Череп (Україна), доктор економічних наук, професор, декан економічного
факультету Запорізького національного університету, голова Запорізької обласної
організації Всеукраїнської спілки вчених-економістів;
Олена Чернявська (Україна), доктор економічних наук, професор, проректор по
міжнародній роботі Полтавського університету економіки і торгівлі, голова Полтавської
обласної організації Всеукраїнської спілки вчених-економістів,
Лариса Шаульська (Україна), доктор економічних наук, професор, виконуюча
обов’язки декана економічного факультету Донецького національного університету (м.
Вінниця).

ПРОГРАМА
17 січня. Неділя.
Виїзд з Ужгороду. Нічний переїзд до Братислави.
18 січня. Понеділок.
Прибуття в Братиславу. Знайомство з містом. Поселення в готель.
Реєстрація.
14.00-19.00 Відкриття конференції та пленарне засідання.
Урочиста вечеря.
19 січня. Вівторок.
Сніданок.
Практична сесія. Наукові дискусії у малих групах. Виїзне засідання у Відні. Відвідання та
вивчення наукового надбання Музею природознавства Відня (вхід – 10 євро),
наймасштабнішого в Європі, де в 39 залах представлені унікальні археологічні,
мінералогічні, палеонтологічні, зоологічні та інші колекції, серед яких такі знамениті
експонати, як Венера Віллендорфська, скелети доісторичних істот і найбільша в Європі
колекція мінералів.
Вечеря.
20 січня. Середа.
Сніданок
Секційні засідання. Практична сесія: вивчення інноваційних підходів та методів
освітнього процесу у Віденському університеті. Наукові дискусії у малих групах.
Вечеря.
21 січня. Четвер.
Сніданок. Виселення з готелю.
Виїзне засідання в Будапешт. Емпіричне дослідження динаміки і диференціації товарних
ринків Центральної Європи, ролі науки у створенні інноваційних технологій і продуктів.
Наукові дискусії у малих групах. Культурна програма.
Нічний переїзд до Ужгорода.
22 січня. П'ятниця.
Прибуття вранці до Ужгороду.
3 ночі в готелях, 2 нічні переїзди.
СТАЖУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ
Оргкомітет конференції забезпечує стажування з інноваційних методів та підходів
в освіті в Академічному товаристві Міхала Балудянського (Словаччина, 72 години для
безпосередніх учасників конференції, які одночасно є авторами статей у науковому
журналі «SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY», з
яких 32 години – аудиторні, 40 годин – самостійна робота з підготовки наукової доповіді
(у вигляді статті)) або 32 години для учасників конференції, які є безпосередніми
учасниками конференції, але не публікуються у журналі) з видачею відповідного
сертифіката.
БЕЗПОСЕРЕДНЯ УЧАСТЬ
Організаційний внесок при безпосередній участі в конференції складає 240 євро,
сплачується на місті, в Словаччині. Для власників діючих шенгенських віз діє додаткова
знижка на оргвнесок в 15 євро.
До оргвнеску за безпосередню участь у конференції входить: трансфер згідно з
програмою, поселення в готелі (двомісні та трьохмісні номера), харчування згідно з
програмою, публікація в збірнику матеріалів конференції, отримання сертифіката
учасника конференції, стажування з інноваційних методів та підходів в освіті в
Академічному товаристві Міхала Балудянського, електронний фотодайджест (буде

надісланий учасникам після конференції на електронні адреси) та загальноорганізаційні
витрати.
Сплата оргвнеску за безпосередню участь у конференції здійснюється на місці, в
Братиславі, по прибутті на конференцію. Проте, подання документів на візу та
резервування місця безпосереднього учасника здійснюється за умови попереднього
резервування шляхом попередньої сплати частини оргвнеску в еквіваленті 40 євро (сума
вираховується з оргвнеску). Якщо учаснику конференції буде відмовлено у видачі візи –
сума попереднього резервування повертається.
Організаційний комітет забезпечує централізовану візову підтримку.
Увага! Викладачам, науковцям, аспірантам, студентам можливе відкриття
шенгенських наукових мультивіз. Також можлива участь у складі української делегації
супроводжуючих, які не є учасниками конференції. Оформлення віз та відряджень
відбувається за офіційним запрошенням Академічного товариства Міхала Балудянського
(Словаччина).
Послуги візового центру (еквівалент 11 євро) та страхування до оргвнеску не
входять, та сплачуються самостійно у відповідні інституції!
Всі, хто планує взяти безпосередню участь у конференції, повинні надіслати
заявку та скановану копію першого розвороту закордонного паспорту на
електронну адресу: confgalilei@ukr.net.
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВІЗИ
Для отримання візи в візовий центр необхідно буде подати наступні документи:
паспорт України, закордонний паспорт, довідка з місця роботи із зазначенням середньої
заробітної плати за останні 6 місяців, довідка з банку по залишку на рахунку (з
розрахунку 50 євро на день перебування за кордоном), ідентифікаційний код, медична
страховка для виїзду за кордон, копії всіх вищезгаданих документів.
Детальна інформація на сайті візового центру Словацької Республіки:
http://slovakia-ua-kiev.pony-visa.ru/uk/node/425
ДИСТАНЦІЙНА УЧАСТЬ
Організаційний внесок при дистанційній участі в конференції становить 180 грн. В
організаційний внесок при дистанційній участі входить: публікація в збірнику матеріалів
конференції, сертифікат за участь, фотодайджест (буде надісланий учасникам
конференції після конференції на електронну пошту).
Пересилка збірника і сертифіката за участь у конференції до оргвнеску не входить
та здійснюється оператором «Нова пошта» за рахунок отримувача.
Реквізити для сплати дистанційної участі:
ФОП Злобін Ілля Володимирович
Адреса: 87453, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Февральська, 22.
Р/р №2600910340 у відділенні ПАT "ПУМБ", МФО 334851, ІПН 2863000095.
Призначення платежу: «За участь у Міжнародній конференції: «Економіка, наука,
освіта: інтеграція та синергія»
ПУБЛІКАЦІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ
«SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY»
Тим, хто бере безпосередню участь в конференції, надається можливість публікації
наукових статей в європейському науковому журналі «SCIENTIFIC LETTERS OF
ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY» за додаткову плату (вартість
нормосторінки – 2 євро). Мінімальний обсяг статті – 8 сторінок. Мова статті –
англійська, словацька, російська. Оплата здійснюється на місці, в Словаччині.

Всі питання щодо публікації статті (зразок оформлення, вартість публікації, інші
вимоги) прохання направляти електронною поштою безпосередньо головному редактору
журналу пану Міхалу Вархолі: michal.varchola@asmiba.sk
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ
В ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Мова тез: українська, словацька, угорська, англійська, італійська, німецька,
французька, польська, російська. Обсяг тез – до двох сторінок формату А4 без таблиць і
рисунків! Кількість авторів – не більше двох. Поля зі всіх сторін – по 2 см. Міжрядковий
інтервал – 1,5. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт – Times New Roman, 14.
Посилання на джерела для учасників з України оформляються відповідно до
національних стандартів.
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Англійська, українська, словацька, російська.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:
Петренко Іван Васильович,
к.е.н., доцент Харківського національного економічного університету, Україна
МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ИНВЕСТУВАННЯ
Процес глобалізації соціально-економічних відносин в загальному розуміння представляє...
Список використаних джерел

УВАГА! Заявки та тези доповідей прохання надсилати на електронну адресу:
confgalilei@ukr.net.
Тема листа: Конференція-січень Братислава Прізвище та Ім’я учасника
Вкладені файли, які будуть відіслані на електронну адресу, повинні мати
ОБОВ’ЯЗКОВІ НАЗВИ, а саме:

Заявка_прізвище (учасника);

Тези_прізвище;

Оргвнесок_прізвище (для дистанційних учасників).

ТЕРМІН ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ І СПЛАТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ
Термін подання заявок і матеріалів при безпосередній участі у конференції – до 9
грудня 2015 р.!
Статті в журнал необхідно надіслати в редакцію – до 31 грудня 2015 р.!
Термін сплати, подання заявок і матеріалів при дистанційній участі в конференції –
до 20 грудня 2015 р.!

УВАГА!
У період проведення конференції будуть діяти традиційні для Європи новорічні
знижки. Практична частина конференції передбачає безпосереднє емпіричне
дослідження динаміки та диференціації товарних ринків Центральної Європи,
дослідження впливу системи новорічних знижок на динаміку попиту.
ДИВІТЬСЯ АНОНСИ ІНШИХ МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ НА САЙТІ

http://galilei.pp.ua/
Усі бажаючі можуть стати членами Міжнародного клубу наукового туризму
GALILEI (інтернет-спільнота прихильників наукового туризму), регулярно
отримувати цікаву інформацію щодо наукових подій в світі та приймати участь в
ексклюзивних (тільки для членів клубу) наукових заходах. Стати членом клубу
можна шляхом реєстрації на сайті: http://galilei.pp.ua/ (безкоштовно)! Членських та
інших внесків в клубі GALILEI не існує!
Секретарі організаційного комітету:
Ірина Максименко, тел.: 068 955 22 67; e-mail: confgalilei@ukr.net
Ніна Пойда-Носик, тел.: 050 372 88 28

