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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 9 напрямами. Більш детально з
тематикою можна ознайомитися в Додатку 1.
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Умови участі у конференції
Для участі у конференції необхідно заповнити google-форму, сплатити членський внесок та
надіслати тези доповіді (зразок оформлення тез додається окремим файлом) на
електронну адресу.
Google-форма

https://goo.gl/d4rzTh

E-mail

efinsider@gmail.com

Кінцевий термін заповнення google-форми та надсилання тез на пошту: 11.03.
Документи в електронному вигляді називати прізвищем автора (Прізвище.doc). В темі
листа необхідно зазначити прізвище та ініціали автора, секцію засідання і країну,
наприклад: «Шевченко А.О._Економічна теорія(ЕТ)_Україна».
Організаційний комітет залишає за собою право відбору тез та зміни умов участі в
конференції. Тези, які не відповідають вимогам оформлення чи є плагіатом не
розглядатимуться.
Засідання секцій будуть проводитись у форматі доповідей англійською або українською
мовою. Регламент доповіді до 10-ти хвилин, обговорення – 10 хвилин. Доповідь повинна
супроводжуватись презентацією у форматі: .ppt/.pptx/.pdf. Вітається наявність
роздаткових матеріалів.
Реквізити для оплати участі будуть надіслані Вам на пошту разом із повідомленням про
успішне рецензування тез до 17.03. Організаційний внесок у розмірі 200 гривень
сплачується після заповнення google-форми, відправлення тез на пошту та їх рецензування
до 19.03.
Проживання та харчування за рахунок учасників конференції. Орієнтовна вартість
проживання з однієї людини – 240 грн за добу (у двомісному номері) (детальніша
інформація буде повідомлена згодом).
Учасники конференції, доповіді яких будуть визначені кращими, матимуть змогу
представити їх у форматі постер-сесії в межах Міжнародного економічного форуму
«Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління», який відбуватиметься 21-24 травня 2019 року.

Ключові дати
11 березня

Кінцевий термін заповнення google-форми та надсилання тез

17 березня

Повідомлення про успішне проходження рецензування

19 березня

Кінцевий термін оплати участі у конференції

27 березня

Проведення конференції, презентації тез авторами
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Вимоги до оформлення тез
Обсяг тексту

Шрифт

Поля

До 10 000 знаків з пробілами (1 сторінка А4)

Times New Roman, кегль 8, інтервал одинарний

Верхнє - 1,5 см; нижнє - 1,5 см; праве - 1,5 см; ліве - 2,5 см

Тези повинні
містити

ПІБ автора (повністю), назву ВНЗ, курс, спеціальність та
наукового керівника; тему та анотацію англійською мовою
(обсяг до 100 слів, подається перед основним текстом
курсивом); інформацію про автора для програми конференції
українською та англійською мовами (див. приклад)

Рисунки й
таблиці

Всі об’єкти мають бути згрупованими, на них мають бути
посилання в тексті, усі рисунки мають супроводжуватися
підписами знизу, а таблиці повинні мати заголовки, під об’єктом
вказується його джерело (курсивом)

Список
літератури

Подається в кінці статті, складається за абеткою 8 шрифтом, в
тексті статті в квадратних дужках вказується лише порядковий
номер джерела та сторінка(и): [1, с.12-15]

Вимоги до
презентації

Обсяг 10-20 слайдів, використання єдиного стилю оформлення,
кегль шрифту не менше 16, максимальна інформативність
тексту, відсутність нагромадження, структурована інформація
(таблиці, діаграми, схеми). Наявність роздаткових матеріалів –
вітається
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Програма конференції
26 березня

Прибуття іногородніх та іноземних учасників

17:00

Екскурсія «Київ історичний» (для гостів міста)

27 березня

День конференції

9:00 – 10:00

Реєстрація учасників (хол економічного факультету)

10:00 – 11:00

Пленарне засідання (відкриття конференції)

11:00 – 13:00

Секційні засідання

13:00 – 13:30

Кава-брейк

13:40 – 15:00

Секційні засідання

15:00 – 15:40

Відкриті лекції, майстер-класи

15:40 – 16:40

Секційні засідання

17:00 – 17:30

Нагородження переможців, закриття конференції
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Додаток

Економічна теорія

•
•
•
•
•

трансформаційні економіки в умовах економічної модернізації
макроекономічна стабільність та економічне зростання
мікроекономіка та економічна ефективність
теорія галузевих ринків
інституційні зміни та економічний розвиток

Фінанси

•
•
•
•

корпоративні фінанси
державні фінанси
міжнародні фінанси
фінансовий ринок

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

Банківська справа

•
•
•
•
•

діяльність центральних банків, банківське регулювання та нагляд
управління ризиками банківської діяльності
діяльність банків на ринку цінних паперів
електронні банківські продукти та послуги
взаємодія банківського та реального секторів економіки

Економічна
кібернетика

•
•
•

економіко-математичне моделювання економіки
моделі та методи прогнозування соціально-економічних процесів
системи та методи прийняття та підтримки рішень

Міжнародна
економіка та
маркетинг

•
•
•
•

процеси глобалізації світової економіки
виклики сучасного міжнародного бізнесу
тенденції розвитку системи міжнародного маркетингу
технології сучасного маркетингу

Менеджмент

•
•
•

управління інноваційною та інвестиційною діяльністю
управління інтелектуальною власністю
стратегічне управління підприємством

Облік та
статистика

• бухгалтерський облік, аналіз, аудит та контроль
• прикладна статистика та демографія
• макроекономічна статистика
• соціально-демографічна статистика

Економіка
підприємства та
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
підприємництво
проблеми функціонування підприємництва
соціальне підприємництво
інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва
основні напрямки дерегуляції підприємницької діяльності
державна підтримка розвитку підприємництва
роль бізнес-асоціацій у підтримці інтересів підприємців
екологічне підприємництво
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Контактна інформація

Петрачкова Анастасія
+38 066 475 03 44
efinsider@gmail.com
https://goo.gl/evu2rf

Економічний факультет
Наукове товариство студентів та
аспірантів:
м. Київ, Україна, 03022
вул. Васильківська 90а
каб. 104, Економічний факультет

