
  

Місце проведення конференції: 
Київський кооперативний інститут бізнесу і права, 

м. Київ, вул. Ломоносова, 18 
 

Програма конференції: 
17.05.2017 р. 

заїзд учасників конференції 
 

18.05.2017 р. 
8.30-9.00 – реєстрація учасників конференції 
9.00-9.30 – відкриття конференції 
9.30-11.00 – пленарне засідання 
11.00-11.30 – кава-брейк 
11.30-13.30 – пленарне засідання  
13.30-14.30 – обідня перерва 
14.30-16.00 – секційні засідання 
16.00-16.20 – кава-брейк 
16.30-18.00 – секційні засідання 
18.00 – святкова вечеря 

 
19.05.2017 р. 

9.00-10.30 – секційні засідання 
10.30-10.45 – кава-брейк 
10.45-12.00 – підведення підсумків конференції, 
вручення сертифікатів 
12.00-12.30 – обідня перерва 
12.30-18.00 –  культурна програма, від’їзд учасників 
конференції 
 

За додатковою інформацією звертатися до 
оргкомітету конференції 
Організаційні питання: 

Харинович-Яворська Діана Октавіанівна: 
+38(050)232-14-40,  +38(068)802-28-28 
Публікація статей та тез доповідей: 

Чан-хі Оксана Сергіївна: 
+38(095)306-56-97, +38(097)649-95-79 

Зустріч та поселення учасників: 
Дворнік Ніна Борисівна: 

+38(099)444-82-79, +38(093)510-11-53 
 
Сподіваємося на Вашу участь у конференції!  
Будемо вдячні за розповсюдження інформації серед колег та інших 
зацікавлених осіб. 

З повагою, оргкомітет!  

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

ГОЛОВА 
Камінська Тетяна – проф., ректор Київського 
кооперативного інституту бізнесу і права 

 

СПІВГОЛОВИ 
Пак Володимир – голова правління Київської регіональної 
спілки споживчої кооперації 
Охріменко Ігор – проф., проректор з навчальної та наукової 
роботи 
Клименко Ольга – проректор з організаційно-виховної 
роботи 

 

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ 
Андрюкайтене Регина – проф. (м. Маріямполь, Литва) 
Баланюк Іван – проф. (м. Івано-Франківськ, Україна) 
Балджіоглу Хастер – проф. (м. Нікосія, Кіпр) 
Бардаш Сергій – проф. (м. Київ, Україна) 
Бєлік Петер – проф. (м. Нітра, Словаччина) 
Василевський Мирослав – проф. (м. Варшава, Польща) 
Глушков Валерій – проф. (м. Київ, Україна) 
Гринько Алла – проф. (м. Харків, Україна) 
Деарі Фітім – проф. (м. Тетово, Республіка Македонія) 
Дерій Василь – проф. (м. Тернопіль, Україна) 
Жілек Мілан – проф. (м. Чеське Будейовіце, Чехія) 
Зось-Кіор Микола –  проф. (м. Полтава, Україна) 
Іванишин Володимир – проф. (м. Кам'янець-Подільський, 
Україна) 
Клочан  В’ячеслав – проф. (м. Миколаїв, Україна) 
Корольонок Геннадій – проф. (м. Мінськ, Білорусь) 
Крючок Наталія – проф. (м. Кельци, Польща) 
Куцик Петро – проф. (м. Львів, Україна) 
Лоханова Наталя – проф. (м. Одеса, Україна) 
Малік Микола – проф. (м. Київ, Україна) 
Маркович Петер  – проф. (м. Братислава, Словаччина) 
Мельничук Дмитро – проф. (м. Київ, Україна) 
Ньйолє Ружіне – проф. (м. Вільнюс, Литва) 
Омельчук Василь – проф. (м. Київ, Україна) 
Паска Ігор – проф. (м. Біла Церква, Україна) 
Саблук Петро – проф. (м. Київ, Україна) 
Ромоданова Валентина – проф. (м. Київ, Україна) 
Чижевська Людмила – проф. (м. Житомир, Україна) 
Шпак Валентин – проф. (м. Київ, Україна) 
Щепанська-Вощина Катажина – проф. (м. Домброва Гурнича, 
Польща) 
 

НАУКОВІ СЕКРЕТАРІ 
Харинович-Яворська Діана – к.е.н., помічник ректора з 
міжнародних зв’язків 
Чан-хі Оксана  – к.е.н., завідувач наукового відділу 

Київська регіональна спілка споживчої кооперації 
Київський кооперативний інститут бізнесу і права  

Громадська організація «Інноваційна кооперативна асоціація» 

 
Науково-дослідний інститут публічного права 

 (м. Київ, Україна) 
Університет Яна Кохановського 

 (м. Кельце, Польща) 
Варшавський університет наук про життя  

(м. Варшава, Польща) 
Маріямпольська  колегія 
(м. Маріямполь, Литва) 

Білоруський державний економічний університет 
 (м. Мінськ, Республіка Білорусь) 

 

За участю: 
Університету Південної Богемії 
 (м. Чеське Будейовіце, Чехія) 

Кіпрського міжнародного університету  
(м. Нікосія, Кіпр) 

Економічного Університету в Братиславі  
(м. Братислава, Словаччина) 

Університету Домброви Гурничої  
(м. Домброва Гурнича, Польща) 

Південно-Східного Європейського університету 
 (м. Тетово, Республіка Македонія) 

Словацького аграрного університету 
 (м. Нітра, Словаччина) 

Вільнюської колегії 
(м. Вільнюс, Литва)  

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Міжнародна науково-практична конференція 
 

 «ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ 
ЕКОНОМІК: ЕКОНОМІЧНИЙ ТА 

ПРАВОВИЙ ВИМІРИ» 
 

18-19 травня 2017 року 
 

УКРАЇНА,  м. Київ 



  

Вельмишановні колеги! 
ЗАПРОШУЄМО ВАС  

до участі в Міжнародній науково-практичній 
конференції 

«Тенденції розвитку національних економік: 
економічний та правовий виміри», 

яка відбудеться 18-19 травня 2017 року в  
КИЇВСЬКОМУ КООПЕРАТИВНОМУ ІНСТИТУТІ 

БІЗНЕСУ І ПРАВА 
 

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРАЦЮВАТИМЕ ЗА ТАКИМИ 
СЕКЦІЯМИ:  

Секція 1. Обліково-інформаційна парадигма 
інституціональної інфраструктури 
економіки: еволюція та вектори розвитку. 

Секція 2. Інституціональний концептуалізм 
фінансової інфраструктури. 

Секція 3. Право в сучасних умовах соціально-
економічних процесів. 

Секція 4. Стан та проблеми функціональних харчових 
продуктів: технології, якість та безпека. 

 
Робочі мови конференції:  

українська, англійська, російська  
 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Кінцевий термін подачі тез доповідей та статей –          

24 березня 2017 року. Матеріали конференції, надіслані 
після 24 березня 2017 р., не розглядатимуться. 
     Збірники тез та статей будуть презентовані учасникам до 
початку проведення конференції. У разі дистанційної участі 
вони будуть надіслані авторам. 

Матеріали конференції будуть розміщені для 
ознайомлення 18 травня 2017 року на сайті ККІБП  
http://kkibp.edu.ua/uk/ 
 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
Для своєчасного формування програми конференції до 

24 березня 2017 року необхідно на електронну адресу: 
khydo2013@gmail.com надіслати такі документи: 

1) заявку про участь у конференції; назва файла 
повинна включати прізвище автора(ів) латинськими 
літерами, наприклад, zayavka_N. (файли не архівувати); 

2) тексти тез (назва файлів teza_N), оформлені 
відповідно до вимог: http://kkibp.edu.ua/uk/naukova-
diialnist/8-home/967-mnp; 

3) текст статті (назва файлів, наприклад, stat_N), 
оформлені відповідно вимог: http://kkibp.edu.ua/uk/naukova-
diialnist/8-home/967-mnp; 

4) авторський реферат статті англійською мовою 
(повинен містити прізвище та ініціали автора, звання або 
посаду, місце роботи або навчання, назву статті, стислий 
зміст статті обсягом не менше 250 слів); 

5) рецензію доктора або кандидата наук, завірену 
печаткою; 

6) документи про оплату – назва файла «oplata_N».  
Після подачі вказаних матеріалів Вам буде надіслана 

відповідь протягом 1-2 днів, якщо відповіді не буде – 
повідомте про це оргкомітет. 

Тези доповідей будуть опубліковані в збірнику 
матеріалів конференції, а статті – у «Міжнародному 
науковому журналі ІНТЕРНАУКА» (International 
Scientific Journal), який входить у провідні наукометричні 
бази даних: http://www.inter-nauka.com/ua/about/index/. 

* Відповідальність за точність висвітленого 
матеріалу, аналітичних та статистичних даних несуть 
винятково автори тез доповідей та статей.  

Оргкомітет залишає за собою право відбору та 
відхилення рукописів наукових праць, які не несуть нової 
наукової інформації або не відповідають зазначеним 
умовам. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК, ОПЛАТА ЗА 
ДРУКУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ 

Організаційний внесок вітчизняних учасників за умови 
очної участі становить 300 грн. (організаційні витрати, 
інформаційний пакет учасника, харчування). Проїзд та 
проживання за рахунок учасників конференції. 

Для закордонних учасників – 100 євро (включає робочі 
матеріали конференції, організаційні витрати, проживання, 
харчування тощо).  

Для вітчизняних учасників вартість публікації 
матеріалів конференції у збірнику тез, сертифікат та 
пересилка – 240 грн. 

Отримання електронного варіанта збірника тез та 
сертифіката – 150 грн.  

Публікація статей у «Міжнародному науковому журналі 
ІНТЕРНАУКА» до 8 сторінок включно становить 400 грн., 
кожна додаткова  сторінка – 15 грн. Додатковий примірник 
– 150 грн. 
 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ 
Оплата проводиться на картку  
Приватбанку 5457 0822 3314 6385 
Отримувач: Харинович-Яворська Діана Октавіанівна  
Призначення платежу: «За участь у конференції ККІБП 
2017 (вказати прізвище та ініціали учасника)» 

 

ЗАЯВКА 
на участь у  Міжнародній науково-практичній конференції 

«Тенденції розвитку національних економік: економічний та 
правовий виміри» 

18-19 травня 2017 р. 
 

Прізвище, ім’я, по батькові  
Місце роботи /навчання  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Посада  
Науковий керівник  
(для студентів, аспірантів) 

 

Назва доповіді  
Секція (вказати номер та назву)  
Додатковий примірник збірника ТАК НІ 
Назва статті (якщо подається)   
Контактний телефон  
Е-mail:  
Координати для зв’язку: 

вулиця, будинок, квартира 
населений пункт 

район, область 
поштовий індекс 

 

Планую 
(потрібне 
підкреслити): 
  
 

- виступ  на пленарному засіданні; 
- виступ на секційному засіданні; 
- взяти участь як слухач;  
- взяти дистанційну участь; 
- подати статтю для друку в «Міжнародний 
науковий журнал ІНТЕРНАУКА» (International 
Scientific Journal) 

За 
результатами 
конференції 
прошу 
переслати 
мені 
(потрібне 
підкреслити): 

- електронну версію збірника тез та сертифіката; 
- електронну версію збірника тез, сертифіката та 
збірника статей; 
- збірник тез конференції та сертифікат; 
- збірник тез конференції, сертифікат та збірник 
статей  

Потреба у 
проживанні  ТАК НІ 

Харчування 
18.05.2017              

ТАК 
cвяткова вечеря – 250 грн. 

НІ 

Особистий підпис 
Всі пункти заявки для заповнення обов’язкові! 
 

На період участі в конференції пропонуються такі варіанти 
проживання: 

1. Гуртожиток  ККІБП  (http://kkibp.edu.ua/uk/gurtozhitok) 
2. Парк-готель «Голосієво»  (http://www.hotelgolosievo.com/) 
3. Готель Голосіївський (http://hotelgolos.com/-gotel-golosiiyivs-kij-

zavzhdi-vigiidne-riishennya-.html) 
4. Готель «Піано» (http://hotelpiano.com.ua/) 
5. Готель-кафе «Парк»  (http://parkhotel.kiev.ua/ru/) 

http://kkibp.edu.ua/uk/
mailto:khydo2013@gmail.com
http://kkibp.edu.ua/uk/naukova-diialnist/8-home/967-mnp
http://kkibp.edu.ua/uk/naukova-diialnist/8-home/967-mnp
http://kkibp.edu.ua/uk/naukova-diialnist/8-home/967-mnp
http://kkibp.edu.ua/uk/naukova-diialnist/8-home/967-mnp
http://www.inter-nauka.com/ua/about/index/
http://kkibp.edu.ua/uk/gurtozhitok
http://www.hotelgolosievo.com/
http://hotelgolos.com/-gotel-golosiiyivs-kij-zavzhdi-vigiidne-riishennya-.html
http://hotelgolos.com/-gotel-golosiiyivs-kij-zavzhdi-vigiidne-riishennya-.html
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http://parkhotel.kiev.ua/ru/

