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Науково-практична конференція 

 
«ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ТА ГЛОБАЛЬНІ АСПЕКТИ 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ» 
 

23 травня 2017 р.  
 

Наукові напрями конференції: 
Секція 1. Економічні інтеграційні  відносини та перспективи їх розвитку в 
сучасному вимірі. 
Секція 2. Проблеми фінансово-кредитної системи та її роль в розвитку 
національної економіки.  
Секція 3. Інноваційно-інвестиційні засади забезпечення економічного зростання. 
Секція 4. Система менеджменту і маркетингу в умовах глобалізації.  
Секція 5. Економіко-екологічні засади сталого розвитку сучасного суспільства.  
Секція 6. Проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в 
умовах економічної інтеграції. 

 
Органiзатори: 

кафедра фінансів та економіки  
Факультет інформаційних технологій та управління 

Київського університету  імені Бориса Грінченка 
 

До участi запрошуються: 
• викладачі; 
• науковці; 
• аспіранти;  
• магістри; 
• представники органів державного і місцевого самоврядування;  
• фінансові установи, фахівці, яких мають науково-практичні інтереси за 

тематикою конференції.  
 

До друку приймаються матеріали,  які раніше не публікувалися 
 

 



 
Форма участі у конференції  

очна або дистанційна 
 

Для участі у конференції необхідно до 20 травня 2017 р. (включно)  
подати до Оргкомітету 

 
 надіслати електронною поштою: 
 заявку учасника  
 тези доповіді за такими вимогами:  

- Word, А4,  
- Times New Roman,  
- кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5;  
- усі поля 20 мм;  
- абзац 1,25;  
- список літератури лише за наявністю цитувань;  
- обсягом до 5 сторінок. 
- назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції : 
Фещук_М.Ю. doc 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 
 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА 
Збірник  матеріалів конференції в форматі PDF буде розміщено на сайті  

Київського університету імені Бориса Грінченка 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Прізвище, Ім'я, По батькові учасника  
Навчальний заклад (вказати назву повністю)  
Науковий ступінь / Вчене звання   
Секція конференції, в якій планується прийняти участь  
Назва тез доповіді  
Телефон мобільний  

Е-mail 
 
 

Форма участі: 

  виступ з доповіддю(до10хв.) 
  очна 
  дистанційна 

 

ЗАЯВКИ ПРИЙМАЮТЬСЯ:  
Заявки учасників конференції з позначкою  
«На конференцію» просимо надсилати: 
e-mail: kfe.fitu@kubg.edu.ua 
Координатор конференції  
Фещук Марія Юріївна 
тел.  +38(044)-461-02-52  +38(068)-840-03-68  

mailto:kfe.fitu@kubg.edu.ua


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
 

Фещук М.Ю. 
викладач кафедри  

фінансів та економіки  
Київського університету  

імені Бориса Грінченка 
м. Київ, Україна 

 
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИНКІВ ПАРТНЕРСТВА  

 
Текст текст текст…[1, с. 11]  
 
Література:  
1. Гончарук А. Новий підхід до управління ефективністю у промисловості 

України / Гончарук А. // Економіка України. – 2006. – № 11. – С. 36-46.  
 
 

Тези, що не відповідають  
вимогам оформлення,  

не будуть прийняті до друку 
 

 
 
 

Місце проведення: 
 

Київський університет імені Бориса Грінченка 
кафедра фінансів та економіки (каб.503). 

м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, 13Б 
 

 


