
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ  
КАФЕДРА “МЕНЕДЖМЕНТ ЗЕД” 

ДОМО “ЄВРОКЛУБ” 
 

заява  
 

на участь у І Всеукраїнській  
студентській науковій конференції  

з європейських студій 
 
Учасник:  
Прізвище 
Ім’я, по-батькові 
ВНЗ 
Курс, спеціальність 
Адреса  
Тел./факс 
Е-пошта 
Форма участі (доповідач або слухач) 
Назва доповіді 
 
Науковий керівник: 
Прізвище 
Ім’я, по-батькові 
Ступінь, звання  
ВНЗ 
Посада 
Тел./факс 
Е-пошта  
 
Зобов’язуюсь сплатити оргвнесок 

 
дата   підпис 

 
 
 

Додаткова інформація на сайті: 
 

www.geocities.com/doneuroclub 

ДОМО “Євроклуб” було створено базі 
кафедри “Менеджмент зовнішньоеконо-
мічної діяльності” Донецького державно-
го університету управління, де за спри-
яння Євроклубу ведеться підготовка ма-
гістрів з європейського менеджменту 
ЗЕД, а також діє студентський проект 
“Майстерня європейських студій”. 

Адреса Організаційного комітету:  
просп. Б.Хмельницького 108, к. 204, 

83015, м. Донецьк, Україна 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контактні особи:  
д.е.н., професор 

Людмила Вікторівна Батченко 
 

магістр європейських студій 
Сергій Ігоревич Штукарін 

 
Телефон/факс:  

(+380-62) 338-42-96 
 

Е-пошта: 
doneuroclub@yahoo.com 

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ  

КАФЕДРА “МЕНЕДЖМЕНТ ЗЕД” 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА МОЛОДІЖНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ “ЄВРОКЛУБ”  
 

запрошують на 
 

І Всеукраїнську студентську наукову  
конференцію з європейських студій 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“€вроінтеграція:  
економічні та  

соціальні наслідки  
розширення  

Європейської Унії” 
 

Донецьк, 4-6 березня 2005 р. 

 



Європейська Унія, що нещодавно 
пережила своє найбільше розширен-
ня, є відтепер сусідом України, її най-
важливішим торгівельним партнером, 
інвестором та донором технічної до-
помоги у різних галузях. 

Європеєзнавство, або європейські 
студії, які почались поширюватись в 
Україні з середини 1990-х років, є 
відносно молодою сферою теоретич-
них знань та навичок. Однак, в нових 
умовах сусідства з ЄУ, вони набува-
ють стратегічного значення для роз-
витку нормальних зовнішньоекономі-
чних зв’язків між Україною та ЄУ, що 
є запорукою подальшої інтеграції 
України до світової економіки.  

На І Всеукраїнській студентській 
науковій конференції “€вроінтеграція: 
економічні та соціальні наслідки роз-
ширення ЄУ”, що проводиться впер-
ше в Україні, молодим дослідникам 
пропонується висловити власний по-
гляд на такі актуальні проблеми: 
- теорії європейської інтеграції, фо-

рмування ідеї Об’єднаної Європи 
та європейської ідентичності; 

- ринкові процеси в Європі, їх вплив 
на вирішення соціальних проблем 

та трансформацію суспільної стру-
ктури в Європейській Унії; 

- економічні, політичні та соціальні 
наслідки розширення ЄУ; 

- зовнішньоекономічні зв’язки між 
Україною та ЄУ, проблеми євро-
пейської інтеграції України; 

- глобальні та регіональні трансфо-
рмації, перспективи європейської 
інтеграції у 21-му столітті. 
Робочі мови конференції – укра-

їнська, російська та англійська. 
Для участі у конференції, на адре-

су Організаційного комітету необхід-
но направити наступні матеріали: 

тези виступу – обсягом від 500 до 
700 слів, з короткою анотацією украї-
нською та англійською мовами, спис-
ком літератури не менше 5 джерел; 

заяву на участь – П.І.Б. студента, 
назва вищого навчального закладу, 
курс, спеціальність, П.І.Б., наукове 
звання та ступінь наукового керівни-
ка, повна адреса для листування, ко-
нтактний телефон, факс, е-пошта; 

рецензія наукового керівника. 
 

Строк подання матеріалів:  
до 16 січня 2005 року. 

Порядок отримання запрошення до 
участі в конференції: 

Після отримання вищевказаних ма-
теріалів, Організаційний комітет до 25 
січня 2005 року відбирає найбільш 
ґрунтовні тези та розсилає на контакт-
ну адресу (е-пошту) запрошення до 
участі, що має бути підтвердженим по-
тенційним учасником. 

Після підтвердження запрошення, 
учасник до 11 лютого 2005 року має 
надіслати на е-пошту Оргкомітету 
(doneuroclub@yahoo.com) повну вер-
сію виступу, оформлену як наукову пу-
блікацію (статтю), відповідно до вимог 
ВАК, та літературою оформленою у 
відповідності до ГОСТ 7.1-84, згідно з 
порядком посилань у тексті. 

Статті будуть надруковані у збірці. 
Участь у конференції оплачується 

шляхом банківського переказу на ра-
хунок ДОМО “Євроклуб”.  

Код ЄДРПОУ 26503968 
Рахунок № 26004078846 у ДНФ АБ 

“ЕКСПРЕС-БАНК”, МФО 335838 
Призначання платежу: “Благодій-

ний внесок на статутну діяльність” 
Внесок: 60 грн. (оргвнесок, прожи-

вання, харчування та вартість збірки). 


