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Київ, Україна

ШАНОВНІ КОЛЕГИ,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, заснований у 1834 р., який
є одним з найвідоміших вищих навчальних закладів у Центральній та Східній Європі, має за
честь запросити Вас до участі у міжнародній конференції “GCERECEEC’2014”.
Фінансові та економічні кризи відволікли увагу від глобальних та локальних
екологічних загроз та раціонального використання природних ресурсів у країнах
Центральної та Східної Європи. Однак, проблема навколишнього середовища залишається
важливим питанням, яке потребує детального аналізу. Метою нашої конференції є
розвинення цієї проблематики та її подальший аналіз. На конференції будуть розглядатися
доповіді на теми, які пов’язані з трьома основами стійкого економічного розвитку:
поліпшенням стану навколишнього середовища, покращенням економічних показників та
зменшенням масштабів бідності населення. Одне із завдань конференції – обмін науковими
здобутками та обговорення сучасних досліджень. Конференція має на меті об’єднати
теоретичні та прикладні дослідження задля сприяння просуванню ідей на міжнародний
рівень.
Контакти:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет
Адреса: Київ, вул. Васильківска, 90А, к.808, Україна
Сайт: http://www.gcereceec.org.ua/
Email: greenconf2014@ukr.net; akharlamova@ukr.net ;
Тел: +38 067 4492045 (доц. Ганна О. Харламова)

Запрошуються до участі науковці, викладачі, аспіранти, практики.
Конференція буде включати в себе пленарне засідання, дві зустрічі за круглим столом, онлайн сесію, на яких будуть розглянуті питання стійкого розвитку країн ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА
СХІДНОЇ ЄВРОПИ.

На тематичній сесії пропонується розглянути наступні теми:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Економічна оцінка навколишнього середовища: раніше відомі та нововиявлені загрози,
експериментальна економіка
Сталий розвиток: сільське господарство, енергетика, економіка, освіта, посилення громадської
обізнаності
Агро-екологічна політика: сільськогосподарська політика, стратегія фермерства, конфлікти
землекористування
Міжнародна торгівля та навколишнє середовище: прямі іноземні інвестиції, конкурентоспроможність
Фінансові, економічні та екологічні кризи
Управління ресурсами: водна та продовольча безпеки, стратегічні бізнес-альянси
Вимоги до навколишнього середовища та енергетики: економічний розвиток
Енергетика: біопаливо, нафтова рента, перехід на енергозберігаючі технології та підтримання
відповідної енергоструктури, нові та відновлювані джерела енергії
Біорізноманіття: шляхи збереження, економічна цінність, оплата екосистемних послуг
Green Growth, сталий розвиток енергетики та її внесок у безпеку та стабільність
Перспективи екологічної складової стратегічної безпеки: співробітництво та конкуренція
Стратегічні союзи у різних секторах и галузях

Проте конференція не обмежується тільки вище викладеними темами.
Хронологічна довідка
Конференція 2014 року є логічним традиційним продовженням конференції “The Global Challenges for Economic
Theory and Practice in Central and Eastern European Countries”, яка проводилася в Києві 11-12 жовтня 2012 р.

Офіційні мови: англійська, українська, російська.

Запрошені спікери:
Мосад Зінелдін (Університет м. Лінеус, Швеція)
Сербу Разван Сорин (Університет імені Лучіана Блага в м. Сібіу, Румунія)
Алпас Хамі (Середньосхідний технічний університет, м. Анкара, Туреччина)
Євгенія Северяніна (CRDF Global – Україна, м. Київ)
Ірина Єрмакова (м. Москва, РФ)
Попередня програма:
9 жовтня 2014 р.
Заїзд учасників. Попередня реєстрація.
10 жовтня 2014 р.

Контакти:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет
Адреса: Київ, вул. Васильківска, 90А, к.808, Україна
Сайт: http://www.gcereceec.org.ua/
Email: greenconf2014@ukr.net; akharlamova@ukr.net ;
Тел: +38 067 4492045 (доц. Ганна О. Харламова)

Реєстрація.
День конференції: відкриття, пленарне засідання та круглі столи:
Круглий стіл #1. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ;
Круглий стіл #2. РЕСУРСНА ЕКОНОМІКА: міжнародний бізнес, менеджмент та
маркетинг
11 жовтня 2014 р.•
Он-лайн сесія, офіційне закриття, оглядова екскурсія (за бажанням), від’їзд.
Підтримка
Конференція організована за підтримки Київського національного університету імені Тараса
Шевченка та партнерів.
НАУКОВИЙ КОМІТЕТ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проф. Алпас Х. (METU, Туреччина)
Проф. Базилевич В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Україна)
Проф. Батзіос Х. (Аристотельський університет, м. Солонніки, Греція)
Проф. Бачев Х. (Інститут економіки сільського господарства, м. Софія, Болгарія)
Проф. Вітлінський В. (Київський національний економічний університет,
Україна)
Проф. Геєць В. (Інститут економіки та прогнозування, НАН України, Україна)
Проф. Господарович А.( Вроцлавський економічний університет, Польща)
Проф. Друтейкіне Г. (Вільнюський університет, Литва)
Проф. Зінелдін М. (Університет м. Лінеус, Швеція)
Проф. Ігнатюк А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Україна)
Доц. Марза Б.(Університет імені Лучіана Блага, м. Сібіу, Румунія)
Проф. Мартінавічюс Дж. (Вільнюський університет, Литва)
Проф. Михаеску Л. (Університет імені Лучіана Блага, м. Сібіу, Румунія)
Проф. Мішкініс А. (Вільнюський університет, Литва)
Доц. Нате С. (Університет імені Лучіана Блага, м. Сібіу, Румунія)
Проф. Петровска М.( Вроцлавський економічний університет, Польща)
Доц. Сербу Р. (Університет імені Лучіана Блага, м. Сібіу, Румунія)
Доц. Стойка Є. (Університет імені Лучіана Блага, м. Сібіу, Румунія)
Доц. Страутіу Є. (Університет імені Лучіана Блага, м. Сібіу, Румунія)
Проф. Федор Б. (Вроцлавський економічний університет, Польща)
Доц. Харламова Г. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Україна)
Проф. Чеканавичюс Л. (Вільнюський університет, Литва)
Проф. Черняк О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Україна)

Контакти:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет
Адреса: Київ, вул. Васильківска, 90А, к.808, Україна
Сайт: http://www.gcereceec.org.ua/
Email: greenconf2014@ukr.net; akharlamova@ukr.net ;
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Голова Оргкомітету - проф. Черняк О. (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, Україна)
Заступник голови Оргкомітету - доц. Харламова Г. (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, Україна)
Доц. Рожко О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Доц. Саженюк В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Доц. Слушаєнко Н. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Україна)
Асист. Банна О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Асист. Полосьмак О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Україна)
Асист. Шпирко В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Україна)
Асист. Рибальченко С. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Україна)

Технічна підтримка: Ященко С., Керечанін Д.

РЕЄСТРАЦІЯ
Подача заявки на участь у конференції (надсилання тез та реєстраційної форми) проводиться
електронною поштою: greenconf2014@ukr.net до 15 січня, 2014 року.
Реєстрація участі (оплата орг. внеску) завершується 1 квітня 2014 року, але при ранній
реєстрації (до 1 березня 2014 року) учасник отримує 10% знижки на орг. внесок.
Кінцевий термін подачі статей: 1 травня 2014 р. Манускрипти повинні бути відправлені на
електронну адресу: greenconf2014@ukr.net. Див. важлива інформація для учасників
Важливі дати:
• II Інформаційний лист: 1 листопада, 2013
• Початок прийому заявок: 15 листопада, 2013
• Завершення подачі заявок: 15 січня, 2014
• Підтвердження участі: 1 лютого, 2014
• Завершення попередньої реєстрації: 1 березня, 2014
• Закінчення реєстрації: 1 квітня, 2014
• Термін закінчення подачі статей учасників конференції : 1 травня, 2014
• День прибуття: 9 жовтня, 2014
• День конференції: пленарне засідання та круглий стіл: 10 жовтня, 2014
• День закриття, оглядова екскурсія, від’їзд: 11 жовтня, 2014

Публікація статей учасників:
На основі доповідей, які будуть представлені на конференції, статті будуть надруковані у
таких виданнях:
Контакти:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет
Адреса: Київ, вул. Васильківска, 90А, к.808, Україна
Сайт: http://www.gcereceec.org.ua/
Email: greenconf2014@ukr.net; akharlamova@ukr.net ;
Тел: +38 067 4492045 (доц. Ганна О. Харламова)

Procedia Economics and Finance (http://www.journals.elsevier.com/procedia-economics-and-finance)
Revista Economică (http://economice.ulbsibiu.ro/revista.economica)
International Journal of Strategic Business Alliances
(http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijsba#edboard)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. (http://bulletineconom.univ.kiev.ua/index.php/en/)
Applied Ecology and Environmental Sciences
(http://www.sciepub.com/journal/AEES/Indexing)

Статті будуть проходити подвійне «сліпе» рецензування та відбір редакційними колегіями
зазначених журналів. Доповіді (статті), які не були апробовані авторами на конференції,
будуть друкуватися виключно у «Віснику Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. Економіка.».
Оргкомітет буде проводити окреме листування з авторами відносно публікації статей в обраному журналі.

Також плануються спільні статті (резолюції) за результатами круглих столів за редакцією
ключових спікерів та модераторів.

Просимо подавати статті для розгляду згідно до вимог:
http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/index.php/en/2013-02-26-06-41-40/requirements
Кількість співавторів – не більше трьох на одну доповідь! Надані матеріали не

повертаються. Матеріалі, подані із запізненням, не розглядаються.
Статті просимо надсилати на: greenconf2014@ukr.net до 1 травня 2014 року, і також
зареєструватися та подати на рецензування манускрипт на Платформі конференції:
www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=gcereceec2014

Організаційні внески:







100 EUR – для іноземних учасників (очна участь)
70 EUR - для іноземних учасників (он-лайн участь із друком статті/тез)
50 EUR – для учасників із України та країн СНД (очна участь)
30 EUR – для учасників із України та країн СНД (он-лайн участь із друком статті/тез)
35 EUR (350 грн) – для викладачів та співробітників факультету (очна участь)
25 EUR (250 грн) – для викладачів та співробітників факультету (он-лайн участь із друком статті/тез)

ЗАУВАЖЕННЯ: Організаційний внесок (очної участі) включає: інформаційний пакет учасника,
програму, канцелярське приладдя, технічний супровід, кава-брейки, участь в урочистих заходах.
Проживання та трансфер не включаються у суму орг. внеску. Також окремо буде
повідомлено авторам про вартість публікації статті (в залежності від видання).
Організаційний внесок (у грн. або Євро) можна перерахувати на БАНКІВСКИЙ РАХУНОК (реквізити

буде повідомлено у листі-підтверджені участі) або сплатити особисто представнику орг. комітету Банній О.Л.
Контакти:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет
Адреса: Київ, вул. Васильківска, 90А, к.808, Україна
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Тел: +38 067 4492045 (доц. Ганна О. Харламова)

Кафедра економічної кібернетики, вул. Васильківська 90-а, економічний факультет,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
(к.809,

Обов’язковим є надсилання квитанції про сплату (сканована копія) разом із текстом статті.

ТЕЗИ
Тези не повинні перевищувати 600 символів. Розмір шрифту: 12пт. Тези повинні містити
назву, постановку проблеми, основні висновки доповіді.
Просимо відправляти тези та реєстраційну форму на електронну пошту конференції:
greenconf2014@ukr.net до 15 січня 2014 р.
Реєстраційна форма
ПІПб, науковий ступінь, вчене звання, посада:
Назва доповіді:
Організація, повна поштова адреса:
E-mail, контактний телефон:
Виступ планується на: пленарному засіданні / он-лайн сесії / круглому столі №1 / круглому столі №2:

Тип участі:

□очна

□ заочна з друком тез/статті

Тези:

Контакти:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет
Адреса: Київ, вул. Васильківска, 90А, к.808, Україна
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Тел: +38 067 4492045 (доц. Ганна О. Харламова)

