
Запрошуємо взяти участь у XII Міжнародній 
науково-практичній конференції 

«Умови економічного зростання в країнах з 
ринковою економікою» 

(Переяслав-Хмельницький, 25-26 квітня 2019 р.) 
Наукові напрями роботи конференції: 

Секція 1. Нова економіка, нова індустріалізація, 
«розумне» зростання. 

Секція 2. Політична економія як методологічна основа 
розвитку національних економік. 

Секція 3. Економіка знань, інноваційна економіка. 
Секція 4. Бюджетування соціальної сфери. 
Секція 5. Розвиток ринкової економіки на 

постсоціалістичному просторі. 
Секція 6. Глобалізація національних економік. 
Секція 7. Фінанси, грошовий обіг, кредит. 
Секція 8. Соціально-економічний розвиток регіонів. 
Секція 9. Професійна освіта для сталого розвитку 

суспільства. 
Організаційний комітет конференції: 
Співголови: 
Коцур В.П., академік НАПН, професор, д.і.н., ректор 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія 
Сковороди». 

Кучеренко С.Ю., к.е.н., доцент, декан фінансово-
гуманітарного факультету ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди». 

Меньшиков В.В., д.с.н., професор, керівник Інституту 
гуманітарних і соціальних наук Даугавпілського 
університету м. Даугавпілс. 

Ванкевич О.В., д.е.н., професор, проректор з наукової 
роботи ЗО «Вітебський державний технологічний 
університет». 

Мурман Кварацхелiя, доктор економіки, старший 
науковий співробітник Інституту економіки Тбіліського 
державного університету імені Іване Джавахишвілі, 
м. Тбілісі. 

Доріна О.Б., д.е.н., професор, завідуюча кафедрою 
національної економіки та державного управління 
Білоруського державного економічного університету, 
м. Мінськ. 

Косєдовскі В.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри 
європейської інтеграції та регіональних досліджень, 
Факультет Економічних Наук та Управління Університет 
ім. Миколи Коперника. 

Митко Хітов, доктор економіки, Економічний 
університет, м. Софія. 

Саулюс Станайтіс, д.е.н., професор, завідувач кафедри 
географії та туризму Литовського державного 
едукологічного університету, м. Вільнюс. 

Студінський В.А., д.і.н., к.е.н., доцент кафедри 
міжнародних економічних відносин Київського 
національного торговельно-економічного університету. 

Доброскок І.І., д.п.н., професор, завідувач кафедри 
професійної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
ДПУ імені Григорія Сковороди». 

Демуз І.О., д.і.н., доцент, завідувач кафедри 
документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
ДПУ імені Григорія Сковороди». 

Різник В.В., к.п.н., доцент кафедри професійної освіти 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія 
Сковороди». 

Відповідальний секретар: 
Малишко В.В., к.е.н., доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування, ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди». 

Тел. +3804567 5-66-71; факс: +3804567 5-63-94 
e-mail: ekon.dek@ukr.net 

Вимоги до оформлення статей: 
Матеріали конференції будуть опубліковані в збірниках 

наукових праць:  
«Економічний вісник університету», який включено 

до міжнародних інформаційних, наукометричних баз: 
РІНЦ, Ulrich's Periodicals Directory (США), International 
Scientific Indexing (ISI, UAE), CiteFactor, Google Scholar, 
Research Bible, Open Academic Journals Index (OAJI), 
CyberLeninka, Index Copernicus International, CEEOL, 
перелік наукових фахових видань України для 
висвітлення результатів наукових досліджень у галузі 
економічних наук; Міжнародну базу даних періодичних 
видань у м. Париж (ISSN 2306-546X); індексується і 
реферується в Україніці, журналі «Джерело», Науковій 
електронній бібліотеці eLIBRARY.ru; сайт збірника: 
https://economic-bulletin.com 

«Професійна освіта: методологія, теорія та 
технології», який включено до міжнародних 
інформаційних, наукометричних баз: CiteFactor, Index 
Copernicus International, Міжнародну базу даних 
періодичних видань у м. Париж (ISSN 2415-3729); перелік 
наукових фахових видань України для висвітлення 
результатів наукових досліджень у галузі «Педагогічні 
науки», сайт збірника: https://education-journal.org/ 

«Соціум. Документ. Комунікація», який включено 
до міжнародних інформаційних, наукометричних баз: 

Research Bible, перелік наукових фахових видань України 
для висвітлення результатів наукових досліджень зі 
спеціальності «Історичні науки», Міжнародну базу даних 
періодичних видань у м. Париж (ISSN 2518-7600); сайт 
збірника: https://sdc-journal.com 

1. Умови публікації статті. 
1.1. Подана до публікації стаття повинна бути 

актуальною, мати новизну, містити постановку завдань 
(проблем), опис основних результатів дослідження, 
отриманих автором, висновки. 

1.2. Відповідати правилам оформлення. 
2. Правила оформлення статей розміщені на сайтах 

збірників. 
2.1. Мова – українська, російська, англійська. Таблиці 

компактні, з назвою та нумерацією. Ілюстративні 
матеріали повинні бути якісними, розміщуються в тексті. 

2.2. Обов'язковим є список використаних джерел у кінці 
статті (не посилатися на підручники та застарілу 
літературу; роботи не тільки вітчизняних, а й зарубіжних 
авторів). 

2.3. Назва статті має бути коротка, але максимально 
точно відображати досліджувану проблему. 

2.4. Текст статті повинен бути уважно вичитаним, 
зрозумілим і лаконічним. 

2.5. Стаття має містити вступ: актуальність, ступінь 
дослідження даної проблеми вченими, предмет 
дослідження, мету дослідження, завдання дослідження, 
методи, постановку проблеми, результати дослідження, 
висновки, перспективи подальших досліджень. 

Обсяг анотації (1800-2000 знаків). 
Анотація подається українською, російською та 

англійською мовами. 
Англомовна анотація має бути написана якісною 

англійською мовою, без використання on-line -
 перекладачів. При використанні on-line - перекладачів 
стаття до друку не приймається. 

3. Обов'язковими є рецензія фахівця у відповідній галузі 
науки.. 

4. Назви файлів повинні відповідати прізвищам авторів. 
5. У разі невиконання вищезазначених вимог редакція 

не приймає статей до друку. 
Передбачені безпосередня та дистанційна участь у 

роботі конференції. Організаційний внесок для всіх 
учасників з України 500 грн. (харчування, матеріали 
конференції, збірник наукових праць, екскурсії), учасники 
з України проживання в готелі оплачують самостійно або 
безкоштовно поселяються в гуртожитку університету. 

mailto:ekon.dek@ukr.net


Термін надання матеріалів конференції – 
до 18 березня 2019 року. 

 

Організація конференції: 

Реєстрація учасників конференції буде проводиться у 

фойє університету 

25 квітня 2019 р. з 9-00 до 10-00 

10-00 - 10-30 - Кава-брейк 

10-30 - 13-00 - Відкриття конференції. Пленарне 

засідання (конференцзал ім. В.Сухомлинського). 

13-00 - 14-00 - Обід 

14-00 - 15-00 - Знайомство з університетом 

15-00 - 18-00 - Робота конференції 

18-00 - Відпочинок в ресторані «Леонтій». 

26 квітня 2019 р. 

8-00 - 9-00 – Сніданок 

9-00 - 18-00 – Відвідування м. Малин, Житомирської 

області. 

18-00 - 18-30 - Закриття конференції. 

 

Адреса Оргкомітету та місця проведення конференції: 

08401, м Переяслав-Хмельницький, 

вул. Сухомлинського, 30, корп. 1, к.107, 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

ДПУ імені Григорія Сковороди» 

фінансово-гуманітарний факультет 

Тел. +3804567 5-66-71 

+380683558320 

e-mail: ekon.dek@ukr.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЗАЯВКА 

на участь у ХII Міжнародній науково-

практичній конференції 

«Умови економічного зростання в країнах з 

ринковою економікою» 

 

м. Переяслав-Хмельницький 

25-26 квітня 2019 р. 

 

Прізвище ______________________________ 

ім'я ___________________________________ 

батькові _______________________________ 

організація 

(місце роботи) __________________________ 

Посада ________________________________ 

Вчений ступінь _________________________ 

Вчене звання ___________________________ 

поштова адреса 

організації _____________________________ 

_______________________________________ 

поштова адреса 

домашній ______________________________ 

_______________________________________ 

Телефон 

(робочий / домашній) ____________________ 

Факс __________________________________ 

Е-mail _________________________________ 

Назва збірника__________________________ 

_______________________________________ 

Назва доповіді __________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Виступ (№ секції) _______________________ 

Дистанційна участь у роботі конференції –  

так / ні (потрібне підкреслити) 

Дата ___________________________________ 

підпис _________________________________ 

 
 
 

Міністерство освіти і науки України 
 

Фінансово-гуманітарний факультет 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ 

імені Григорія Сковороди » 
 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 
 

Університет національного і світового господарства  
(Софія, Болгарія) 

 

ДНУ «Науково-дослідний економічний інститут 
Міністерства економіки Республіки Білорусь»  

(Республіка Білорусь, Мінськ) 
 

Вітебський державний технологічний університет 
(Республіка Білорусь, Вітебськ) 

 

Університет імені Миколи Коперника, 
(Польща, Торунь) 

 

Інститут економіки Тбіліського державного університету 
 ім. Іване Джавахишвіли  

(Тбілісі, Грузія) 

 

Литовський державний едукологічний університет 
 (Литва, Вільнюс) 

 

Білоруський державний економічний університет 
(Республіка Білорусь, Мінськ) 

 

Даугавпілський університет (Латвія, Даугавпілс) 
 

Економічний університет у Вроцлаві (Польща) 
 

ГО «Колегіум» 
 

 
 

ХII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

«УМОВИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В 

КРАЇНАХ З РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ» 
 

25-26 квітня 2019 р. 
 

Інформаційний лист 
 

м. Переяслав-Хмельницький 

mailto:ekon.dek@ukr.net

