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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі   

Міжнародної науково-практичної конференції 

 

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних 

проблем реалізації конкурентної політики в Україні, обмін 

дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових 

досліджень. 

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі вузів, 

працівники органів державної влади і представники ділових кіл, 

аспіранти, здобувачі, студенти.  

 

Основні напрями конференції: 

 економічна теорія та історія економічної думки; 

 теоретико-правові аспекти забезпечення безпеки 

підприємницької діяльності; 

 світове господарство і міжнародні економічні відносини; 

 міжнародно-правове забезпечення сталого економічного 

розвитку; 

 розвиток підприємництва в сучасних умовах; 

 підвищення якості та конкурентоспроможності підприємства; 

 інноваційно-інвестиційні аспекти розвитку підприємництва; 

 державне регулювання економіки; 

 економіка та управління національним господарством; 

 міжнародний досвід розвитку конкурентної політики; 

 особливості реалізації конкурентної політики в Україні; 

 аналіз умов функціонування товарних ринків, у тому числі 

належного інформаційного забезпечення товарних ринків; 

 механізми захисту від проявів недобросовісної конкуренції; 

 контроль за економічною концентрацією; 



  антиконкурентні узгоджені дії (антиконкурентний обмін 

інформацією); 

 зловживання монопольним (домінуючим) становищем;  

 проконкурентна культура суспільства; 

 система державної допомоги суб’єктам господарювання; 

 стратегія реформування національного законодавства; 

 шляхи вдосконалення конкуренційного законодавства; 

 економічна безпека та антикризова діяльність підприємства. 

 

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська. 

 

Форма участі: дистанційна.  

 

Умови участі у конференції: 

До 25 квітня 2016 року (включно) необхідно: 

1) заповнити заявку учасника конференції на сайті Центру 

комплексних досліджень з питань антимонопольної політики. 

2) надіслати на електронну адресу Центру (ccramcu@gmail.com): 

- тези доповіді (назва файлу має бути підписана відповідно до 

прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другій 

частині слово «Теза» (наприклад, Петренко С.В._Тези).  

- відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску 

(назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів 

учасника конференції та має містити у другій частині слово 

«Квитанція» (наприклад, Петренко С.В._Квитанція). 

Реквізити для оплати будуть відправлені учасникам конференції 

одночасно з інформацією оргкомітету щодо прийняття наданих 

матеріалів. Копію квитанції про оплату слід обов’язково надіслати на 

електронну адресу оргкомітету не пізніше вказаного у конференції 

терміну.  

Прохання учасникам, які не отримали підтвердження, 

продублювати інформацію ще раз. 

 

Організаційний внесок: 

З метою відшкодування організаційних, видавничих, поліграфічних 

витрат авторам необхідно зробити організаційний внесок у розмірі 150 

грн.  

Пересилання збірника матеріалів здійснюється за рахунок автора 

або його можна отримати за адресою організаційного комітету. 

Електронний варіант збірнику тез буде надісланий після 

проведення конференції учасникам заходу на електронну адресу, 

вказану у заявці. 

 

Адреса організаційного комітету: 

вул. Митрополита Василя Липківського, 45,      

м. Київ, Україна, 03035 

Центр комплексних досліджень з питань антимонопольної 

політики, к. 907, науково-методичний відділ 

 

Контактна інформація: 

Тел.: (044) 251-60-22;  

(068) 199-49-81; (050) 922-53-21 

E-mail: ccramcu@gmail.com 

Web: http://www.centre-amp.kiev.ua/ 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 

1. Тези доповідей не повинні перевищувати три сторінки 

друкованого тексту на листках формату А4, набраного у редакторі MS 

Word. 

2. Поля: верхнє, нижнє - 1,5 см; ліве, праве 2 см.  

3. Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, міжрядковий 

інтервал 1.  

4. Назва тез друкується ПРОПИСНИМИ літерами, жирним шрифтом 

по центру сторінки, під нею, а також по центру - прізвище та ініціали 

(жирним шрифтом), науковий ступінь і вчене звання, посада автора. 

http://www.centre-amp.kiev.ua/
http://www.centre-amp.kiev.ua/
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Нижче друкується назва організації (закладу), де працює автор 

(співавтор). 

5. Формули, таблиці, рисунки виконуються за допомогою 

спеціальних редакторів MS Office. 

6. Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту 

під назвою «Література:» (по центру сторінки). У тексті посилання 

позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера 

джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: 

[5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається. 
 

Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають 

бути ретельно підготовлені. 

Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори 

доповідей. 

Для студентів тези повинні бути підписані науковим керівником, 

або додана рекомендація наукового керівника на окремому аркуші. 

 

 

 

Приклад оформлення тез 

 

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКАХ НАЗЕМНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ В АЕРОПОРТАХ 

 

Д. О. Кравчук  
кандидат економічних наук, доцент,  

заслужений економіст України, старший науковий співробітник  
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ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ У РОБОТІ 

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ! 


