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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!  
Запрошуємо Вас 11 квітня 2019 року взяти участь  
у Міжнародній науково-практичній конференції 

«ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ ТА УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ МІСТОМ: 
МОЖЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» 

 

Напрями роботи конференції: 
 

1. Фінансово-економічні аспекти розвитку сучасного міста євроінтеграційного спрямування.  
2. Механізми управління соціальною та економічною сферами сучасного міста.  
3. Інформаційні системи та технології в управлінні сучасним містом.  
4. Сучасні форми і методи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для органів управління, підприємств, організацій 
міста в умовах розширення європейської інтеграції.  
5. Новітній розвиток міст на засадах інноваційності та цифровізації.   
 

Місце проведення конференції: 
Київський університет імені Бориса Грінченка 
м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б 
Проїзд: ст. м. «Мінська» 
 

Порядок роботи конференції: 
09.30 – 10.00   
10.00 – 13.00 
13.00 – 14.00 
14.00 – 16.00 
16.00 – 16.30 

Реєстрація учасників конференції  
Пленарне засідання конференції  
Перерва на обід 
Дискусії за напрямами роботи конференції 
Підбиття підсумків конференції 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська. 
 

Для участі у конференції просимо до 01 квітня 2019 року: 
1. Заповнити реєстраційну форму учасника конференції. 
2. На електронну адресу оргкомітету конференції conference.kfe@kubg.edu.ua надіслати відскановану копію квитанції про 
оплату оргвнеску (з приміткою «Оргвнесок_Петренко_О.». 
 

Оргвнесок – 200 грн., сплачують усі учасники конференції (передбачає часткове покриття організаційних витрат на 
проведення конференції, у т.ч. видання програми конференції, друк сертифікатів учасників, технічний супровід заходу 
тощо). Кошти переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка – код ЄДРПОУ 02136554, 
Р/р № 31557241148659 ГУ ДКСУ у м. Києві, код банку 820019 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції». 
Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються учасниками за власний 
рахунок або за рахунок сторони, що відряджає. 
 

Учасники конференції можуть опублікувати статті у: 
• Науковому виданні «European scientific journal of Economic and Financial innovation». 

Вимоги до оформлення статей та умови публікації у науковому виданні «European scientific journal of Economic and 
Financial innovation».  

• Електронному збірнику тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси та 
управління сучасним містом: можливості, проблеми, перспективи».  
Вимоги до оформлення тез доповідей та умови публікації в електронному збірнику тез доповідей Міжнародної 
науково-практичної конференції «Економіка, фінанси та управління сучасним містом: можливості, проблеми, 
перспективи». 
 

УВАГА! Оргкомітет та редколегії залишають за собою право відхиляти статті та тези доповідей, які не відповідають 
тематиці конференції, вищезазначеним вимогам і не містять наукової новизни. Автори несуть відповідальність за 
точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав. 

 
 

 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdseYg-Y_md-UfZQ7HH7UNX4zM6Zzvke1oyhdNlghWefpY2Ow/viewform?usp=sf_link
mailto:conference.kfe@kubg.edu.ua
https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/about/submissions
https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/about/submissions
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2019/04_11_vymohy.pdf
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2019/04_11_vymohy.pdf
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2019/04_11_vymohy.pdf


 
 
 
 
КОНТАКТИ 
 
Координатори конференції:  
Краус Наталія Миколаївна, професор кафедри фінансів та економіки Факультету інформаційних технологій та 
управління Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор економічних наук, доцент; 
 

Краус Катерина Миколаївна, доцент кафедри управління Факультету інформаційних технологій та управління 
Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат економічних наук, доцент. 
 

Адреса оргкомітету:  
04212, м. Київ, вул. Тимошенка, 13-Б, Київський університет імені Бориса Грінченка, Факультет інформаційних 
технологій та управління, кафедра фінансів та економіки (к.502-а).  
 

Тел.: +38 (044) 461-02-52 ; +38 (096)7546788. 
 

Е-mail: conference.kfe@kubg.edu.ua 
  

 
З повагою, оргкомітет конференції. 
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