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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХІV Міжнародної науково-практичної конференції
“Конкурентоспроможність національної економіки”.
Мета конференції: обговорення вченими і практиками результатів наукових досліджень із
проблем забезпечення конкурентоспроможності національної економіки.
До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, представники органів
законодавчої та виконавчої влади, підприємств і організацій та всі зацікавлені особи.
Оргкомітет не бере зобов’язань щодо оплати вартості проживання та проїзду учасників.
Конференція відбудеться 28 березня 2014 р. за адресою: 03020 м. Київ-22, вул. Васильківська
90-а, економічний факультет, кім. 203. Початок роботи конференції – 10:00 год.

Основні тематичні напрями роботи конференції:
• забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах євроінтеграції
та глобальної нестабільності;
• структурні зрушення та інноваційна модернізація підприємств і корпорацій;
• регулювання розвитку економіки та бізнесу;
• розвиток внутрішнього ринку товарів та послуг;
• формування інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності вітчизняних
підприємств;
• соціоекономіка підприємства;
• розвиток корпоративного управління на вітчизняних підприємствах.
За результатами роботи конференції передбачається видання електронного збірника тез, а
також фахового збірника наукових праць Київського національного університету імені Тараса
Шевченка «Теоретичні та прикладні питання економіки».
Просимо надсилати тексти тез і статей на адресу оргкомітету до 20 лютого 2014 року.
Тексти статей та тез надсилати в електронному вигляді на адресу: conference_ep@ukr.net та в
роздрукованому вигляді у двох примірниках.
Офіційні мови конференції – українська, російська, англійська.
Вимоги до оформлення тез і статей:
1. Текст надсилається за електронною адресою: три файли – один з тезами, другий – зі
статтею, третій – із заявкою. У назві файлів повинно бути прізвище автора.
2. Обсяг тез доповідей – до 5 повних сторінок формату А4.
3. Наукова стаття повинна містити виклад проміжних або кінцевих результатів наукового
дослідження, висвітлювати конкретне окреме питання за темою наукового дослідження,
фіксувати науковий пріоритет автора або авторів.
4. Наукова стаття подається до друку в завершеному вигляді відповідно до вимог ВАК
України.
5. Докладніше з вимогами до оформлення статей можна дізнатися на сайті збірника за
адресою http://tppe.econom.univ.kiev.ua/.
Рішення щодо опублікування тез і статей приймає редакційна колегія збірнику на конкурсних
засадах. Неопубліковані статті не повертаються.
Інформація
для
учасників
конференції
міститься
http://www.econom.univ.kiev.ua/konf_KNE14/about.html.

на

сайті

конференції:

Адреса оргкомітету конференції:
кафедра економіки підприємства, кім. 307 економічний факультет, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка, вул. Васильківська 90-а, 03022 м. Київ-22, Україна,
тел. +38-044-259-01-47.
E-mail: conference_ep@ukr.net
http://www.econom.univ.kiev.ua/konf_KNE14/about.html.

Контактна особа
Відповідальний секретар конференції:
Кравченко Тетяна Василівна,
e-mail: conference_ep@ukr.net
тел. +38-044-259-01-47
Організаційний внесок
Оплата організаційного внеску 250 грн. має бути здійснена до 10 березня 2014 р. на
розрахунковий рахунок за такими реквізитами:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 60. Р/р 31252277221544 в ГУ ДКСУ м. Києва. Код банку 820019 Код ЄДРПОУ
02070944. Свідоцтво платника податку на додану вартість №100020300 Індивідуальний
податковий номер 020709426654. Призначення платежу "Назва конференції, П.І.Б."
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище
Ім’я
По батькові
Науковий ступінь
Місце роботи, посада
Службова адреса
Телефон, факс
Електронна пошта
Обраний тематичний напрямок
Тема доповіді
Планую (потрібне виділити):
виступити з доповіддю (до 10 хв.);
взяти участь як слухач;
тільки друк тез і/чи статті
Технічне забезпечення для виступу

З нетерпінням чекаємо зустрічі на конференції!
З повагою, оргкомітет

