
 

 

 

 

 

 
 

Всеукраїнська науково-практична конференція 
 

РЕГУЛЮВАННЯ, ЗНАЧЕННЯ 

ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО 

НАУКОВО-ЕКОНОМІЧНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА 

м. Київ, 19 січня 2019 року 

Формування тенденції стабільного розвитку 

економічної системи можливе лише за рахунок 

існування стратегічного плану розвитку країни. 

Науковий розвиток та технологічний прогрес сприяє 

формуванню нового економічного мислення та нових 

наукових теорій. Публікація результатів досліджень є 

надзвичайно важливим інструментом у відображенні 

та мотивації зростання наукового потенціалу України. 

З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які 

заслуговують найпильнішої уваги наукової громади. 
 

В програмі конференції плануються секційні засідання 

за наступними напрямками: 

 Економічна теорія та історія економічної думки 

 Світове господарство і міжнародні економічні 

відносини 

 Економіка та управління національним 

господарством 

 Економіка та управління підприємствами 

 Розвиток продуктивних сил і регіональна 

економіка 

 Економіка природокористування та охорони 

навколишнього середовища 

 Демографія, економіка праці, соціальна 

економіка і політика 

 Гроші, фінанси і кредит 

 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 

 Статистика 

 Математичні методи, моделі та інформаційні 

технології в економіці 

Форма участі: дистанційна. 

У разі дистанційної участі збірник тез буде надісланий 

після проведення конференції учасникам заходу на 

поштову адресу, вказану в анкеті, протягом 20 робочих 

днів. 

 

Офіційні мови конференції: українська, російська, 

англійська. 

 

Умови участі у конференції: 

До 16 січня 2019 року (включно) необхідно:  

1) заповнити анкету учасника на сайті Київського 

економічного наукового центру «КЕНЦ»; 

2) надіслати на електронну пошту 

contact@kyiveconomiccenter.org.ua тези доповіді 

українською, російською або англійською мовою; 

3) сплатити організаційний внесок та надіслати 

відскановану (сфотографовану) квитанцію. Оплата 

здійснюється тільки після прийняття тез доповіді до 

друку. 

 

Вартість участі в конференції становить 150 грн. 

 

Внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника 

тез конференції та його поштовою пересилкою 

учасникам. 

 

При сплаті організаційного внеску необхідно 

обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові 

учасника конференції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги до тез доповідей:  

Обсяг – до 5 сторінок включно формату А-4 у 

текстовому редакторі Microsoft Word для Windows у 

вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx, *rtf; шрифт 

– Times New Roman; розмір – 14; 1,5 міжрядковий 

інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм. 

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: 

напрямок конференції відповідно до тематики тез 

доповіді, прізвище та ініціали автора/авторів (не 

більше двох) – шрифт напівжирний; посада, 

навчальний заклад, місце роботи (у разі закінчення 

навчання); місто, в якому розташовано, держава 

(шрифт – курсив); назва тези (великі літери, шрифт – 

напівжирний); текст.  
 

Наприклад: 

секційне засідання: 

Фінанси, гроші та кредит 

 
Коломієць Д. А. 

аспірант кафедри менеджменту 

Київський інститут міжнародних відносин 

м. Київ, Україна 

 
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДЕРЖАВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

 Сторінки не нумеруються. 

 Використана література (без повторів) оформлюється в 

кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски 

позначаються квадратними дужками із вказівкою в них 

порядкового номера джерела за списком та через кому 

номера сторінки, наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб 

оформлення використаної літератури не допускається. 
 

Тези, які не відповідають вказаним вимогам оформлення, 

до розгляду не приймаються. 

 

Контактна інформація 

Адреса для кореспонденції:  

04108, м. Київ, а/с 62 

kyiveconomiccenter.org.ua 

contact@kyiveconomiccenter.org.ua 

Tel.: +38 (099) 414 86 36 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJpTTBPcWxIT19temVNemNGMUR4b2c6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJpTTBPcWxIT19temVNemNGMUR4b2c6MQ
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