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«Шевченківська весна 2017: Економіка»
Конференція відбудеться 28-31 березня 2017 року
Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська.
Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної
економічної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін
дослідницьким досвідом та публікація наукових результатів економічних досліджень.
В програмі конференції плануються секційні засідання за напрямами:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Економічна теорія та економічна політика.
Фінанси.
Страхування.
Банківська справа.
Менеджмент.
Облік та статистика.
Економічна кібернетика.
Міжнародна економіка та маркетинг.
Економіка підприємства та підприємництво.

Більш деталізована тематика секцій наведена у додатку 1.
Умови участі у конференції
Для

участі

у

конференції

необхідно

заповнити

заявку

за

посиланням

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciiRQo7Atw0EgA-6Y_81HRs2l_O0hGncSpNJg0cgAWF_aZAQ/viewform?c=0&w=1)

та надіслати тези доповіді (зразок оформлення тез додається окремим файлом) на

електронну адресу svntsaef2017@gmail.com. Для учасників факультету-організатора 12
березня 2017 року занести друкований варіант (з підписом наукового керівника) на
кафедру, що відповідає тематиці роботи.
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КІНЦЕВІ ТЕРМІНИ подачі заявок та тез: для іноземних учасників – 10 березня
2017 року, для учасників з України – 12 березня 2017 року.
Документи в електронному вигляді називати прізвищем автора (Прізвище.doc). В
темі листа необхідно зазначити прізвище та ініціали автора, секцію засідання і
країнуукраїнською мовою, наприклад: «Шевченко А_Економічна теорія(ЕТ)_Україна».
Організаційний комітет залишає за собою право відбору тез та зміни умов участі в
конференції. Тези, які не відповідають вимогам оформлення, не розглядатимуться.
Організаційний внесок сплачується після прийняття тез до друку. Реквізити будуть
надіслані Вам разом із повідомленням про схвальне рішення відбіркової комісії.
Розмір організаційного внеску – 200 гривень;
Проживання та харчування за рахунок учасників конференції. Орієнтовна вартість
проживання з однієї людини –165 грн. за добу (у двомісному номері).
Засідання секцій будуть проводитись у форматі доповідей, бажано англійською
мовою. Регламент доповіді до 10-ти хвилин, обговорення – 10 хвилин. Доповідь повинна
супроводжуватись презентацією англійською мовою у форматі .ppt/.pptx/.pdf.
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Вимоги до оформлення тез (зразок додається окремим файлом)
не повинен перевищувати 1сторінку А4 разом зі списком літератури
Обсяг тексту
TimesNewRoman, кегль 8, інтервал одинарний
Шрифт
верхнє-1,5 см, нижнє-1,5 см, праве-1,5 см, ліве-2,5 см
Поля
прізвище, ім’я, по-батькові автора (повністю), назву вищого навчального
закладу, курс, спеціальність та наукового керівника; тему та анотацію
Тези повинні містити англійською мовою (обсяг до 100 слів, подається перед основним
текстом курсивом); інформацію про автора для програми
конференції2ел.22ською та англійською мовами (див. приклад)
всі об’єкти мають бути згрупованими, на них мають бути посилання в
тексті, усі рисунки мають супроводжуватися підписами знизу, а таблиці
Рисунки й таблиці
повинні мати заголовки, під об’єктом вказується його джерело
(курсивом).
подається в кінці статті (бажано не більше 5-6 назв), складається за
абеткою 8 шрифтом, в тексті статті в квадратних дужках вказується
Список літератури
лише порядковий номер джерела та сторінка(и) (2ел.2.; [1, с.12-15])
виключно англійською мовою, обсяг 10слайдів, використання єдиного
стилю оформлення, кегль шрифту не менше 28, всього на слайді має
Вимоги до
бути 4-6 рядків, максимальна інформативність тексту, відсутність
презентації
нагромадження, структурована інформація (таблиці, діаграми, схеми).

Контактна інформація
Адреса: Наукове товариство студентів та аспірантів економічного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к. 104,
вул. Васильківська, 90 а, м. Київ, Україна, 03022
E-mail:svntsaef2017@gmail.com
Контактна особа: Ніна Гаркавенко, тел. +38 (096) 75-98-937, +38 (093) 76-90-990.
З повагою, Організаційний комітет.
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ХV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ
ВЧЕНИХ «ШЕВЧЕНКІВСЬКА ВЕСНА: ЕКОНОМІКА»
28 березня, вівторок
Прибуття і поселення учасників конференції.
17.00

Екскурсія «Київ історичний»
(збір біля корпусу економічного факультету).

29 березня, середа
9.30-11.00

Реєстрація учасників конференції
(фойє економічного факультету)

11.00-12.00

Пленарне засідання (відкриття коніверенції)

12.00-13.00

Перерва на обід

13.00-14.30

Секційні засідання (аудиторії економічного факультету)

14.30-15.00

Кава-брейк (Кафе економічного факультету)

15.00-17.00

Секційні засідання (аудиторії економічного факультету)

30 березня, четвер
Підведення підсумків ХV Міжнародної науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна: ЕКОНОМІКА»
31 березня, п’ятниця
Екскурсії по музеях м.Києва
Вечірка
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Додаток 1

Основні тематичні напрями роботи конференції:
- трансформаційні економіки в умовах економічної модернізації;
- макроекономічна стабільність та економічне зростання;
- мікроекономіка та економічна ефективність;
- теорія галузевих ринків;
- інституційні зміни та економічний розвиток.
- корпоративні фінанси;
2. Фінанси
- державні фінанси;
- міжнародні фінанси;
- фінансовий ринок.
3.Страхування - страховий ринок та його регулювання;
- ринок соціально-орієнтованих видів страхування;
- ризик-менеджмент суб’єктів господарювання;
- інтеграція банків та страхових компаній;
- ринок ризикових видів страхування; ринок перестрахування.
- історія розбудови банківської справи;
4. Банківська
- діяльність центральних банків, банківське регулювання та нагляд;
справа
- банківський менеджмент та управління ризиками банківської діяльності;
- діяльність банків на ринку цінних паперів;
- електронні банківські продукти та послуги;
- взаємодія банківського та реального секторів економіки.
- економіко-математичне моделювання економіки;
5.Економічна
- моделі та методи прогнозування соціально-економічних процесів;
кібернетика
- системи та методи прийняття та підтримки рішень.
- процеси глобалізації світової економіки;
6.Міжнародна
- виклики сучасного міжнародного бізнесу;
економіка та
- тенденції розвитку системи міжнародного маркетингу;
маркетинг
- технології сучасного маркетингу.
7.Менеджмент - управління інноваційною та інвестиційною діяльністю;
- управління інтелектуальною власністю;
- стратегічне управління підприємством, маркетинг інноваційної діяльності.
- бухгалтерський облік, аналіз, аудит та контроль;
8.Облік та
- прикладна статистика та демографія:
статистика
 макроекономічна статистика;
 соціально-демографічна статистика.
- теорія підприємства:
9.Економіка
підприємства та
 організаційно-правові форми підприємств;
підприємництво
 структура та управління підприємством;
 персонал підприємства та продуктивність праці, оплата праці;
 основні засоби та оборотні кошти підприємства;
 нематеріальні ресурси підприємства;
 виробничий процес та його організація на підприємстві;
 витрати виробництва та собівартість продукції;
 інтегральна ефективність діяльності підприємства;
- підприємництво:
 проблеми функціонування підприємництва;соціальне підприємництво;
 інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва;
 основні напрямки дерегуляції підприємницької діяльності;
 державна підтримка розвитку підприємництва;
 роль бізнес-асоціацій у підтримці і захисті економічних інтересів підприємців;
- екологічна економіка
 екологічне підприємництво; екологічний менеджмент;
 екологічний облік та аудит.
1. Економічна
теорія та
економічна
політика

