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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!  

Запрошуємо Вас 31 травня 2018 року взяти участь  

у ІІ Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю 
«ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ІННОВАЦІЙНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ  

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ» 
 

Напрями роботи конференції: 
 

1. Економічні інтеграційні відносини та перспективи їх розвитку у сучасному вимірі.  

2. Фінансово-кредитна система та її роль у розвитку національної економіки.  

3. Інноваційно-інвестиційні засади забезпечення економічного зростання та розвитку 

суспільства.  

4. Розвиток менеджменту і маркетингу в умовах глобалізації.  

5. Економіко-екологічні засади розвитку сучасних міст України в умовах євроінтеграції.  

6. Проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах 

економічної інтеграції.  
 

Місце проведення конференції: 
Київський університет імені Бориса Грінченка, 

м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б (ст. м. «Мінська») 
 

Порядок роботи конференції: 
 

Реєстрація учасників: 09.00 – 10.00  

Пленарне засідання: 10.00 – 13.00  

Перерва на обід: 13.00 – 14.00  

Секційні засідання: 14.00 – 16.00  

Підбиття підсумків конференції: 16.00 – 16.30 
 

Мови конференції:  
українська, англійська, польська 
 

Учасники конференції можуть опублікувати свої матеріали в Електронному збірнику тез 

доповідей II Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах 

євроінтеграції».  
 

За результатами конференції кафедра фінансів та економіки Факультету інформаційних 

технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка готує до видання 

колективну монографію «Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку 

України в умовах євроінтеграції». Учасникам конференції, які бажають ввійти до 

авторського колективу, звертатися до оргкомітету конференції. 
 

 

 

 



Для участі у конференції просимо до 15 травня 2018 року: 

1. Заповнити реєстраційну форму учасника 

2. На електронну адресу оргкомітету конференції conference.kfe@kubg.edu.ua надіслати 

відскановану копію квитанції про оплату оргвнеску з приміткою «Оргвнесок». 

 

Оргвнесок – 150 грн., сплачують усі учасники конференції (передбачає часткове покриття 

організаційних витрат на проведення конференції, у т.ч. видання програми конференції, друк 

сертифікатів учасників, технічну підтримку заходу тощо). 

Кошти необхідно переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка 

Код ЄДРПОУ 02136554 Р/р № 31553201148659 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з приміткою 

«Оргвнесок». 

 

ПРИМІТКА! Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, 

харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок. 

 

 

КОНТАКТИ 

Адреса оргкомітету:  

04212, м. Київ, вул. Тимошенка, 13-Б, Київський університет імені Бориса Грінченка, 

Факультет інформаційних технологій та управління, кафедра фінансів та економіки (к.502А).  

Координатор конференції:  

Фещук Марія Юріївна, викладач кафедри фінансів та економіки Факультету інформаційних 

технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка 

Тел.: +38 (044) 461-02-52 ; +38 (068) 840-03-68. 

Е-mail: conference.kfe@kubg.edu.ua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1RGqIB2KCFc_3IJUTq7Pbq5jk_P-E-_UbujdseqxZ2-I/edit
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Вимоги до оформлення та умови публікації  

в електронному збірнику тез доповідей  

 

Для публікації тез доповіді просимо  

до 15 травня 2018 року: 

1. На електронну адресу conference.kfe@kubg.edu.ua надіслати електронний варіант тез 

доповіді (з приміткою «Тези») 

 

Вартість публікації  безплатна. 

 

Обсяг тез – до 4 сторінок формату А4 (включно із рисунками, таблицями, фотографіями, 

переліком літератури). 

 

Технічні параметри: 

Формат файлу – *.doc, *.docх або *.rtf. 

Шрифт– гарнітура Times New Roman, кегль 14 пт, інтервал 1,5 пт.  

Поля – 20 мм. 

Назва доповіді – напівжирний шрифт, кегль14 пт. (мовою тез доповідей та англійською 

мовою) 

Прізвища авторів – нежирний шрифт, кегль 14 пт. (мовою статті та англійською мовою) 

Посада, місце роботи/навчання, курс, спеціальність / посада, вчене звання, науковий ступінь 

автора (авторів), місто – курсив, 12 пт. (мовою статті та англійською мовою) 

Основний текст – нежирний, кегль 14 пт.  

Абзац - 1,25 мм. 

*Файл з тезами доповідей подається без нумерації сторінок. 

 

Порядок оформлення таблиць, формул, рисунків: 

Шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль 14 пт, курсив. 

Підписи таблиць – ставляться над таблицею, вирівнювання по правому краю.  

Формули – набирати у редакторі формул MS Equation або Mathtype.  

 

Порядок розміщення матеріалу:  
У правому верхньому куті необхідно вказати прізвище, ініціали, місце навчання (роботи), 

курс, спеціальність / посада, вчене звання, науковий ступінь автора (авторів).  

 

Назва тез доповіді набирається прописними літерами по центру сторінки. Під назвою через 1 

інтервал – анотація (3-4 речення) та ключові слова українською мовою, за якими 

розміщується текст тез.  

 

Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках, де перша цифра – номер 

джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки 

відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [1, 95-96] [див.: 2; 5; 7].  

 

Список використаних джерел під заголовком ДЖЕРЕЛА подається в кінці тез доповіді через 

1 інтервал в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією Публікації латиницею 

розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про 

джерела оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту.  

 

Після списку літератури через інтервал розміщується анотація (3-4 речення) англійською 

мовою з ключовими словами / словосполученнями. 

 

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези доповідей, які не 

відповідають вищезгаданим вимогам, тематиці конференції  і не містять наукової 

новизни. 
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