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Шановні науковці, докторанти, освітяни, аспіранти, представники бізнесу, урядових 

та громадських структур! Запрошуємо Вас узяти участь в обговоренні теоретико-

методологічних трансформацій економічної науки у ХХІ ст. та нової парадигми 

економічної теорії. 

На конференції планується обговорення за такими секціями:  

1) еволюція методології дослідження в економічній науці; 

2) інформаційно-знаннєва, мережева, сервісна економіка ХХІ ст.; 

3) макро- та мікроекономічні проблеми розвитку. 

Бажаючих узяти участь у конференції просимо до 20 квітня 2019 року надіслати 

тези доповідей та копію платіжного документа про сплату оргвнеску на електронну 

пошту conference_knteu2019@ukr.net, відповідальний секретар Лариса Валеріанівна 

Лебедева, тел.: (044) 531 49 87. 

Матеріали доповідей будуть опубліковані в електронному збірнику конференції та 

розміщені на сайті Київського національного торговельно-економічного університету 

https://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=16291&uk. 

Учасники конференції мають можливість опублікувати статті в журналі «Вісник 

КНТЕУ» (фаховий з економічних та філософських наук, «Зовнішня торгівля: економіка, 

фінанси, право» (фаховий з економічних та юридичних наук), що включені до 

наукометричних баз даних Index Copernicus, Research Bible (Японія), Directory of 

Research Journals Indexing (США). 

Вимоги до оформлення тез доповідей 

Обсяг тез –  3-5 сторінок, шрифт – Times New Roman, кегель – 15 pt, міжрядковий 

інтервал – одинарний, абзац – 1,25 см; поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, праве –      

25 мм, ліве – 25 мм; формат роботи: Microsoft Word  (*.doc). 

Назви файлів необхідно підписувати відповідно до прізвища та ініціалів учасника 

конференції із зазначенням секції (наприклад, Іваненко О.П._Тези_2) 

Список використаних джерел оформляється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 і 

подається після тексту. Посилання на джерела в тексті слід наводити у порядку їх 

використання в квадратних дужках із зазначенням номера джерела та через кому номера 

сторінки: [1, с. 243].  

Структура тексту: прізвище та ініціали автора (не більше двох) (курсив, зліва, 

кегль – 15); відомості про автора (наукова ступінь, вчене звання повністю, місце 
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роботи/навчання) (звичайний шрифт, зліва, кегль – 15, без виділення); назва тез доповіді 

(великі літери, жирний шрифт, по центру, кегль – 15); текст; обов'язково список 

використаних джерел (жирний шрифт, по ширині, кегль – 15).  

Сторінки не нумерувати! 

Приклад оформлення тез: 

Іваненко О.П., к. е. н., доцент  

 Київський національний торговельно-

економічний університет 

 

ЕВОЛЮЦІЯ РОЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ У СУЧАСНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ 

 

Текст 

 

Список використаних джерел 

1. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 

12 січня 2015 р. № 5/2015 / Президент України. Офіц. Вісн Президента України, 

2015. – № 2. – С. 14.  

2. Чухно А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для 

України. – Київ, 2003. – 631 с. 

3. Лагутін В. Можливості інституційного аналізу суспільної стабільності та 

розвитку // Вісник КНТЕУ: науковий журнал, 2018. – №3 (119). – C. 37– 52. 

Тези друкують за редакцією авторів. Відповідальність за зміст матеріалів несе 

автор.  

Запрошення на конференцію буде надіслано після отримання оргкомітетом тез 

доповіді конференції, платіжного документа про сплату організаційного внеску та 

заповненої заявки для участі за посиланням http://bit.ly/Conference_2019 

 Оплата за участь у конференції становить 150 грн (надсилати файл українською 

мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції, слово «Квитанція» із 

зазначенням секції (наприклад, Іваненко О.П._Квитанція_2). 

За рахунок організаційних внесків фінансуються витрати, пов’язані з організацією 

конференції. Платіжні реквізити для сплати організаційного внеску:  Київський 

національний торговельно-економічний університет. Р/р 31259296216398 в ДКСУ. Код 

банку 820172. Код ЄДРПОУ 01566117. Код платежу 25010200. Призначення платежу: за 

участь (ПІБ) у конференції «Теоретико-методологічні трансформації економічної науки 

у ХХІ ст.: перспективи нової парадигми».  

Без попередньої оплати матеріали не будуть розглядатися Оргкомітетом. 

Час проведення науково-практичної конференції. Заїзд учасників конференції та 

реєстрація - 28 травня 2019 року з 09:00 до 10:00. Пленарне засідання з 10:00. 29 травня  

робота за секціями конференції з 10:00 

Адреса: вул. Кіото, 21, м. Київ, Київський національний торговельно-економічний 

університет (корпус Д, ауд. 221). Проїзд метро до станції «Лісова». 

Сподіваємось на плідну співпрацю!
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