
 

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 

 

НАУКОВІ ЧИТАННЯ ВОЛОДИМИРА ЧЕРЕВАНЯ  
 

 «СТРАТЕГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СОЦІАЛЬНО - 

   ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ» 
 

Київський університет ринкових відносин запрошує Вас взяти участь у 

Наукових читаннях, присвячених пам’яті видатного вченого-економіста, 

доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки 

України, академіка АІН України Володимира Череваня. 

Дата проведення – 25 квітня 2018 року.  

Початок роботи об 11.00. Реєстрація учасників з 10.00 

Форми участі – особиста, дистанційна 

Участь – безкоштовна.  
 

Основні напрями роботи: 

Історичні передумови розвитку економічних відносин 

Економіко-правові аспекти функціонування соціально-економічних систем 

Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки 

Обліково-аналітичне забезпечення розвитку економічних відносин 

Міжнародні відносини: Україна – ЄС 

Сучасні парадигми побудови правової системи України  
 

Вимоги до оформлення матеріалів 

Вимоги до тез доповідей: 

Робочі мови -  українська, англійська, російська, польська. 

Матеріали повинні бути відредаговані стилістично та граматично. 

Обсяг до 3 сторінок формату А4.  

Поля — 2 см., абзацний відступ — 1 см. 

Гарнітура: Times New Roman, кегль — 16, міжстроковий інтервал —1. 

Список використаної літератури (обов’язково). 
 

Контрольні дати: 

- довідка учасника – до 20.04.2018 р. 

- надання учасниками тез доповідей – до 20.04.2018 р. 

- підготовка електронного збірника тез доповідей – 24.04.2018р. 

- підготовка сертифікатів учасників – 24.04.2018 р. 

- розсилка друкованого збірника тез доповідей учасників форуму – травень 2018 р.  

Наукова рада залишає за собою право відбору матеріалів. 
 

Для участі у наукових читаннях необхідно 

до 20 квітня 2018 р. надіслати на електронну адресу vbh@kumr.edu.ua  

– заявку на участь; 

– тези доповідей, оформлені згідно з вимогами 

mailto:vbh@kumr.edu.ua


 

 

Окрім збірника тез доповідей, учасник наукових читань можуть подати до 

друку наукову статтю до журналу «Економіка, Бізнес-адміністрування, 

Право». Вимоги до оформлення статті у журналі розміщено на офіційному 

сайті університету http://kumr.edu.ua/naukovi-vydannya  

 

Місце проведення  

Київський університет ринкових відносин, м. Київ, вул. Березняківська, 26-б. 

 

Проїзд до університету від метро «Лівобережна» автобусом №49, 249 до зупинки 

«Озеро Тельбін». 
 

Координатор заходу 

Левківська Галина Петрівна +38 067 875 41 14 

 

Довідка учасника: 
 

Прізвище, ім’я, по-батькові   

Вчене звання, науковий ступінь*  

Посада  

Назва вищого навчального закладу  

Поштова адреса та індекс ( для 

пересилки матеріалів):  

 

Контактний телефон  

E-mail  

Секція, у якій заплановано участь  

Назва тез доповіді   

Участь очна/дистанційна  
*для осіб, які мають науковий ступінь та вчене звання. Студенти графу не заповнюють 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

УДК 336:347.734 

 

Іваненко С.І., доктор економічних наук, професор 

Київський університет ринкових відносин ( м. Київ, Україна) 

 

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 

дослідження  

Висновки і пропозиції  

Список використаних джерел  
 

 

http://kumr.edu.ua/naukovi-vydannya

