
 

               ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

Міжнародного форуму EFBM’2019 

«ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. БІЗНЕС. УПРАВЛІННЯ»  

Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху,  

який відбудеться 21–24 травня 2019 року 
 

Місія форуму: Трансфер знань між освітянською, науковою спільнотою та діловим 

середовищем для розвитку економік  
 

ПРОГРАМА ФОРУМУ EFBM * 

21 травня, вівторок  

Урочисте відкриття форуму 

Панельні дискусії  

Глобальні виклики цифрової епохи для економіки України 

Цифрова трансформація економіки, бізнесу та управління 

Нові фінансові інструменти в економіці 

Синергія економічної освіти, бізнесу та науки у ХХІ столітті 

22-23 травня, середа та четвер 

Робота дослідницьких секцій  

День кар’єри EFBM’2019 

Дискусійна панель випускників економічного факультету  

Постер-сесія наукових проектів студентів та молодих вчених 

24 травня, п’ятниця 

Підведення підсумків та закриття Форуму  

Екскурсія містом 
 

ДОСЛІДНИЦЬКІ СЕКЦІЇ ФОРУМУ* 

22-23 травня 2019 року 

 

Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.  

- Методологія сучасних економіко-теоретичних досліджень 

- Фірми, ринки та національні економіки в глобалізованому просторі  

- Інформаційно-цифрова економіка: виклики та можливості 

Телефон: (044) 521-35-80     e-mail: conf_econom_teoriya@ukr.net 
 

Глобальні виклики для навколишнього середовища і ресурсної економіки в країнах 

Центральної та Східної Європи: безпека та сталий розвиток 

- Економічна оцінка навколишнього середовища: раніше відомі та нововиявлені загрози, 

експериментальна економіка  

- Сталий розвиток: сільське господарство, енергетика, економіка, освіта, посилення 

громадської обізнаності  

- Міжнародна торгівля та навколишнє середовище: прямі іноземні інвестиції, 

конкурентоспроможність  

- Фінансові, економічні та екологічні кризи  

mailto:conf_econom_teoriya@ukr.net


- Агроекологічна політика: сільськогосподарська політика, стратегія фермерства, 

конфлікти землекористування  

Телефон: (044) 521-33-29     e-mail: GCERECEEC2019@gmail.com 
 

Сучасні тенденції та суперечності розвитку світової економіки та міжнародного бізнесу 

- Геоекономічна стратегія України та її регіонально-інтеграційні пріоритети 

- Перспективи розвитку міжнародного бізнесу в Україні до 2030 року  

Телефон: (044) 257-92-91     e-mail: efbm.int.business@gmail.com 
 

Інноваційний розвиток менеджменту: теоретичні та прикладні аспекти 

- Розвиток прикладного інструментарію менеджменту 

- Концептуальні засади підготовки майбутніх фахівців-менеджерів 

Телефон: (044) 257-34-40     e-mail: kmiid@ukr.net 
 

Креативна економіка та конкурентоспроможність підприємств 

- Сучасні креативні індустрії та інтелектуальна власність підприємств  

- Формування системи креативного менеджменту підприємств і корпоративна репутація  

- Креативна економіка і зміни у соціально-трудовій сфері  

- Можливості використання blockchain-технологій та криптовалют у бізнесі  

Телефон: (044) 259-01-47     e-mail: forum_ep@ukr.net 
 

Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості 

- Макроекономічні виклики статистиці 

- Демографія  та соціальна економіка 

- Бізнес- аналітика: зміна концептуальних підходів  

Телефон: (044) 521-35-05     e-mail: conference_stat@ukr.net. 
 

- Обліково-аналітична наука та освіта 

- Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах сталого розвитку 

- Облік і контроль в державному секторі 

Телефон: (044) 259-00-32     e-mail: conference_stat@ukr.net 
 

Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України 

- Публічні фінанси в умовах глобалізації національних економік 

- Майбутнє ринків капіталу та джерела фінансування корпоративного сектору в умовах 

розвитку FinTech  

Телефон: (044) 521-32-85     e-mail: efbmforum@gmail.com 
 

- Медичне страхування та медична реформа  

Телефон: (044) 521-33-96     e-mail: konf.insurance@gmail.com 
 

Тренди розвитку підприємництва в Україні за умов європейського вибору 

- Сучасні тренди розвитку підприємництва 

Телефон: (044) 521-35-47     e-mail: forum.pidpr.knu@ukr.net 
 

Інтернаціоналізація вищої освіти в Україні: мовні компетентності студентів 

економічних спеціальностей 

- Іноземні мови у фаховій підготовці економістів  

- Мовні компетентності та сучасні інформаційні технології  

Телефон: (044)526-39-68     e-mail:  forum.esp.knu@gmail.com 
 

Робочі мови: українська, англійська. 

*  у програмі Форуму можливі зміни (слідкуйте за новинами на офіційному сайті Форуму 

www.efbm.org) 
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Передбачається друковане видання анотацій доповідей та тез Форуму. Можливе 

видання колективної монографії, яка буде зареєстрована у Elsevier або Springer (за 

додатковими умовами після проведення Форуму). 
Включення оргкомітетом учасників у програму Форуму відбудеться після 

рецензування надісланих матеріалів. 

 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ТА РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

Для участі у Форумі необхідно до 01 лютого 2019 року заповнити електронну заявку 

для участі на офіційному сайті Форуму (efbm.org) та прикріпити до заявки файл з анотацією 

та/або тезами доповіді у форматі *.doc. 

Учасники  Форуму можуть опублікувати статтю у наукових фахових виданнях та 

збірниках наукових праць: 

- «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  Економіка»; 

- «Фінансові послуги»; 

- «Теоретичні та прикладні питання економіки». 

Інформація про умови публікації на сайті 

http://econom.univ.kiev.ua/science/scientific_journals/.  
 

Подати матеріали до колективної монографії, оформлені згідно з вимогами, 

викладеними на сайті (див. вимоги до оформлення на сайті http://bulletin-

econom.univ.kiev.ua/ua/instructions-for-authors/requirements-for-the-articles), необхідно до 01 

квітня 2019 року на адресу оргкомітету Форуму (efbm2019@gmail.com). 
 

Вимоги до оформлення анотації та тез доповідей: 

1. Обсяг – 250-300 слів друкованого тексту для анотацій та до 3 сторінок для тез, 

оформлений в редакторі MS Word. 

2. Всі поля – 20 мм. Відступ на абзац – 1,25 мм (не користуватися кнопкою табуляції). 

3. Шрифт: Times New Roman – 14, міжрядковий інтервал 1,0. 

4. Вказати українською та англійською мовами:  

- у верхньому правому кутку – прізвище  та ім’я автора  (напівжирним шрифтом), 

науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (повністю); 

- у наступному рядку – назву доповіді (по центру, великими літерами, напівжирним 

шрифтом); 

- нижче:  ключові слова (не більше 8 слів напівжирним шрифтом); текст анотації та/або 

тез. 
 

ВАЖЛИВІ ДАТИ 
 

Подача заявки,  анотації та/або тез доповіді – до 01 лютого 2019 року 

Підтвердження включення учасника до програми Форуму – до 15 лютого 2019 року  

Подача статті до колективної монографії – до 01 квітня 2019 року 
 

Адреса оргкомітету: 03022, Київ, вул. Васильківська 90а, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет, к.701. 

Тел./факс: (+38 044) 521-35-28  

E-mail: efbm2019@gmail.com 

Сайт Форуму: www.efbm.org 
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УМОВИ УЧАСТІ У ФОРУМІ 

Організаційний внесок для учасників роботи дослідницьких секцій та панельних 

дискусій Форуму складає: 

 

пакет «Академічний/Academic» (участь у заходах + публікація анотації та/або тез 

доповідей + сертифікат – 500 грн.); 

пакет «Стандарт/Standart» (участь у заходах без публікації + сертифікат – 300 грн.); 

пакет «Студент/Student» (участь у заходах без публікації + сертифікат – 200 грн.) 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ АНОТАЦІЇ/ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

 

Петренко Іван,  

канд. екон. наук, доцент, 

Київський національний університет  

імені Тараса Шевченка 

 

ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ  

ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ В УКРАЇНИ: ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ 

 

Ключові слова: …………………………………………………………. 

Текст анотаці/тез: ………………………………………………………………… 

 

 

 

Ivan Petrenko, 

PhD, Associate Professor, 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

 

FORECASTING AND PLANNING THE BUDGET REVENUES IN UKRAINE: 

INNOVATIVE APPROACHES 

 

Key words: …………………………………………………………………. 

Abstract/Thesis: ………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

* у програмі Форуму можливі зміни (слідкуйте за новинами на офіційному сайті Форуму www.efbm.org) 
 

http://www.efbm.org/

