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(3 березня 2017 року) 

Київ, КНЕУ 
 

Шановні колеги! 
Запрошуємо взяти участь у роботі науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми 

регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє». Конференція відбудеться в дистанційній формі 

3 березня 2017 року.  
 

Мета конференції: обговорення наукових проблем регіоналістики, визначення новітніх 

трендів і перспектив розвитку регіонів, обґрунтування напрямів запровадження сучасного 

інструментарію управління просторовим розвитком.  
 

Робота конференції планується за такими тематичними напрямами:  

1. Регіоналістика: теорія та історія. 

2. Методологія сучасних просторових досліджень економічних, соціальних та екологічних 

процесів. 

3. Децентралізація управління регіональним розвитком і стратегії її проведення: досягнення 

та проблеми європейського регіоналізму й українські реалії. 

4. Актуальні проблеми урбаністики.  
 

Проблематика конференції: 
 нові напрями теорії регіоналістики в наукових школах Заходу; 

 економічна агломерація та регіональні просторові моделі в рамках нової економічної 

географії;  

 регіонально-функціональні кластери на національному та глобальному рівнях; 

 економічна конвергенція регіонів, нерівномірність та асиметрії економічного розвитку 

регіонів; 

 локальні виробничі мережі в становленні регіонів; 

 сучасні моделі регіонального економічного зростання; 

 міжрегіональна міграція та економічні ефекти; 

 регіональні технологічні трансформації під впливом ПІІ; глобальні вартісні ланцюги та 

глобальні виробничі мережі в становленні регіонів; 

 індустріальна політика та ендогенні інвестиційні й інноваційні чинники розвитку регіонів; 

 гармонізація принципів проведення регіональної політики України з принципами 

регіональної політики ЄС на основі положень acquis communautaire; 



 депресивні регіони та сучасні підходи до відновлення їх потенціалу;  

 сталий регіональний розвиток та екологічні технології; 

 фінансова децентралізація та фінансовий федералізм в регіоналістиці;  

 децентралізація управління регіональним розвитком: світовий досвід та українські реалії; 

 креативні міста та смарт-технології містобудування. 
 

До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, профільні експерти, докторанти 

та аспіранти, представники державних установ, громадських організацій, а також магістри та 

студенти вищих навчальних закладів. Під час роботи конференції заплановано обговорення 

матеріалів учасників конференції у форматі онлайн-форуму.  
 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ – БЕЗКОШТОВНА.  

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.  

Для участі в конференції до 27 лютого 2017 року необхідно відправити тези доповіді та 

заявку на участь у конференції на електронну адресу: regionalistics@gmail.com (із обов’язковим 

зазначенням теми: «Регіоналістика-2017»).  

Для електронної публікації тез доповідей прохання направити їх текст, оформлений 

відповідно до наведених нижче вимог, та заявку на участь у конференції на електронну адресу: 

regionalistics@gmail.com (із зазначенням теми: «Регіоналістика-2017»). У назві файлу необхідно 

вказати прізвище першого автора. Після отримання тез авторові буде надіслано повідомлення про 

отримання. Тези, які не відповідають вимогам, а також такі, що вислані пізніше зазначеного 

терміну, опубліковані не будуть. Організаційний комітет залишає за собою право відхиляти 

публікацію наданих авторами матеріалів у разі їх невідповідності проблематиці конференції та 

неналежного оформлення.  

До початку роботи конференції програма й усі надіслані матеріали (тези) учасників 

Інтернет-конференції будуть розміщені оргкомітетом в електронному форматі на сторінці Google+ 

Інституту регіоналістики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана». Обговорення матеріалів учасників конференції буде відбуватись у форматі онлайн-

форуму спільноти Google+ «Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє».  

Для участі в форумі Інтернет-конференції учасникам необхідно приєднатися через власний 

профіль Google+ до онлайн-спільноти та розмістити на платформі свої коментарі до 01 березня 

2017 року. Упродовж 3 березня 2017 року учасники матимуть змогу взяти участь в онлайн-

обговоренні.  

По завершенні Інтернет-конференції збірник тез буде розміщено в репозитарії ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та на офіційному 

сайті кафедри регіоналістики і туризму http://fm.kneu.edu.ua/ua/depts3/k_regionalnoi_ekonomiki/ як 

електронне видання та розіслано учасникам у електронному форматі.  

Увага! Учасники Інтернет-конференції, чиї тези будуть відібрані оргкомітетом, матимуть 

можливість на основі вже проведеного дослідження безкоштовно подати статтю до 20 квітня 

2017 р. в редакцію нового електронного журналу «Регіоналістика та економіка сталого 
розвитку» Інституту регіоналістики ДВНЗ «Київський національний економічний університет  

імені Вадима Гетьмана імені Вадима Гетьмана». Про результати відбору тез для можливості 

подачі наукових статей до електронного журналу оргкомітет проінформує учасників після 

проведення конференції. 

За потреби авторам буде видано сертифікат учасника Інтернет-конференції, який можна 

буде отримати на кафедрі регіоналістики і туризму ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана імені Вадима Гетьмана».  
 

Адреса оргкомітету: 

м. Київ, вул. Мельникова, 81, навчальний корпус КНЕУ № 5, к. 203 –  

кафедра регіоналістики і туризму 

 

За довідками щодо конференції звертатись: 

кафедра регіоналістики і туризму – тел. 044-489-09-33, 044-483-54-98 

e-mail: regionalistics@gmail.com  
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ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

(надіслати до 27 лютого 2017 р.) 

 

Довідка про автора 

Науково-практична  

Інтернет-конференція  

«Проблеми регіоналістики: минуле, 

сучасне, майбутнє» 

03 березня 2017 р. 

Прізвище, ім’я, по-батькові  

Прізвище, ім‘я, по-батькові англійською мовою  

Назва університету/організації  

Науковий ступінь, вчене звання  

Посада/статус  

e-mail:  

Контактний телефон  

Назва тез  

ПІБ співавторів чи наукових керівників студентів 

(якщо є), українською та англійською мовами: 

 

Співавтор 1 (додатково вказати науковий ступінь, 

вчене звання, посаду, назву організації) 

 

Співавтор 2 (додатково вказати науковий ступінь, 

вчене звання, посаду, назву організації) 

 

Науковий керівник (для студентів бакалаврату, 

слухачів магістратури) – вказується знизу під 

публікацією (додатково вказати науковий ступінь, 

вчене звання, посаду, назву організації наукового 

керівника) 

 

Чи потрібен Вам сертифікат учасника Інтернет-

конференції? 

 

 

  



ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Окремий файл з інформацією 

про автора (заявка участі) 

Окремий файл з назвою «Заявка_Прізвище_Ініціали автора» 

(Наприклад, Заявка_Андрусенко_О.В.) 

Окремий файл з тезами Окремий файл з назвою «Прізвище_Ініціали автора_Тези» 

(Наприклад, Андрусенко_О.В._Тези) 

Тип файла Microsoft Word 97-2013 (doc, rtf) 

Розмір А4 

Границі/поля Верхнє та нижнє – 2 сm, ліве – 3 сm, праве – 1,5 сm 

Шрифт та інтервал Times New Roman 14, інтервал між строками 1,5 

Кількість сторінок 2–6 стор. 

Список літературних джерел При оформленні бібліографічних посилань слід дотримуватись 

чинних в Україні вимог. Див. 

http://lib.kneu.edu.ua/ua/scientists/guidelines_dissert/ 

Рисунки, таблиці, діаграми, 

блок-схеми 

Чорно-білі в тексті та в додатках. Допускаються кольорові 

рисунки з мережі Інтернет, отримані функцією Print Screen та 

піддані обробці та видозміні в Microsoft Paint. Не 

допускаються електронні формули, рисунки, таблиці, 

діаграми, блок-схеми, які були скановані з друкованих джерел 

та розміщені в електронних джерелах 

Рівняння та формули Зроблені в built-in equation editor of the MS Word. Не 

допускаються електронні рівняння та формули, які були 

скановані з друкованих джерел та розміщені в електронних 

джерелах!!!! Не допускаються рівняння та формули, які 

отримані шляхом використання функції Print Sreen 

 

http://lib.kneu.edu.ua/ua/scientists/guidelines_dissert/

