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Мета конференції: обговорення актуальних питань стосовно 

фундаментальних зсувів геоекономічної системи світу. 

 

У ході конференції плануються обговорення за такими науковими 

напрямами: 

• Сукупний вплив Covid-19, війни в Україні та кліматичних змін на світову 

економіку, шляхи подолання геополітичної та геоекономічної фрагментації 

• Фундаментальне зрушення у світовій економіці та світовому фінансовому 

ринку: непередбачуваність відсоткових ставок та інфляції, невизначеність 

економічної волатильності 

• Роль міжнародних фінансових організацій та центрів у перетворенні 

світової економіки, підвищення її стійкості 

• Пріоритети стабілізації світової економіки: зниження інфляції, 

формування відповідальної податково-бюджетної політики 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська 

Модератор: д.е.н., професор Олена Олександрівна Борзенко 

Місце проведення: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26,  

ДУ «Інститут економіки та прогнозування».  

Початок об 11:00 год. 

Регламент доповіді: 

- стендова доповідь 15–20 хв.; 

- доповідь учасника 8–10 хв. 

Умови участі у конференції:  

Для участі у роботі конференції необхідно надіслати файли на електронну 

адресу slozko2003@ukr.net  та annapelo@ukr.net:  

– до 1 листопада 2022 року реєстраційну картку учасника;  

– до 30 листопада 2022 року файл із текстом статті (назва файлу, 

наприклад: Семченко_стаття.doc); та квитанцію про сплату 

організаційного внеску (100 грн). 

Учасникам конференції надається сертифікат. 
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Реквізити для сплати організаційного внеску (100 грн.): 

Отримувач: Державна Установа «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України», 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26, 

код ЄДРПОУ  25199155 

IBAN  UA198201720313231002301003952 в Державній казначейській службі 

України, м. Київ 

Призначення платежу: внесок на виконання статутних завдань інституту 

(конференції, семінари, круглі столи тощо) 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Науковии ̆ступіть, вчене звання  

Організація / установа місця 

роботи/ навчання 

 

Назва напряму роботи (секції)  

Назва статті  

Контактнии ̆телефон  

Е-mail  

 

Вимоги до оформлення робіт:  

- обсяг – 2–4 сторінок (формат А4, орієнтація книжкова) друкованого тексту 

(включаючи рисунки, таблиці та список використаних джерел); шрифт – Times 

New Roman, кегль-14; інтервал між рядками – 1,5; поля: верхнє, нижнє, праве, ліве 

– 2 см; абзацнии ̆відступ 1,25 см;  

- усі таблиці та рисунки повинні мати назву з використанням шрифту Times New 

Roman, 14 pt, напівжирнии ̆ та представлені у книжковіи ̆ орієнтації сторінки. 

Послідовна нумерація рисунків і таблиць арабськими цифрами, а також посилання 

на них у тексті – обов’язкові. Рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. 

Назви рисунків розміщуються під рисунками, вирівнювання по центру, нумерація 

послідовна (Рис. 1, Рис. 2). Назви таблиць розміщуються над таблицями, з правого 

боку номер таблиці (Таблиця 1), на наступному рядку назва таблиці (вирівнювання 

по центру, напівжирним). Статті зі сканованими рисунками або формулами до 

публікації не приймаються;  

- формули розміщуються по центру, нумеруються в круглих дужках праворуч. При 

наборі формул використовується редактор формул Microsoft Equation;  

- посилання на використані джерела подаються у тексті в квадратних дужках. 

Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування 



джерел відповідно до Національного стандарту України «Бібліографічне 

посилання» (ДСТУ 8302:2015);  

- нумерація сторінок не проставляється, переноси в тексті не допускаються;  

Автори публікацій несуть відповідальність за достовірність 

фактів, цитат, власних назв, інших відомостей та гарантують 

відсутність академічного плагіату.  

Статті, які не відповідають вимогам, а також такі, що 

вислані пізніше зазначеного терміну, не розглядатимуться.  


