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Шановні колеги! 

Запрошуємо вас узяти участь у роботі міжнародної науково-практичної Інтернет-

конференції «Економіка міста та урбаністика». Конференція відбудеться у 

дистанційній формі 23 березня 2018 року.  

 

Мета конференції: обговорення наукових проблем розвитку економіки міст, 

визначення новітніх трендів і перспектив урбанізації економіки, обґрунтування 

напрямів запровадження сучасних технологій управління розвитком міст.  
 

Робота конференції планується за такими тематичними напрямами:  

1. Економіка міста: складові, структура, драйвери розвитку. 

2. Методологія сучасних досліджень міських процесів. 

3. Управління ресурсами міста. Інфраструктура. 

4. Соціальні мережі міста: аналіз становлення, технології візуалізації та підходи до 

просторового управління. 

5. Економіка міста та smart-технології. Розвиток креативності міст. 

6. Стратегії розвитку та глобальна конкурентоспроможність сучасних міських 

агломерацій.   

7. Розвиток міст України в умовах децентралізації. 

8. City-менеджер: модель фахівця та проблеми професійної підготовки. 

 

Проблематика конференції: 

 Закономірності урбанізації економічного розвитку. Глобальні міста і системи. 

 Сучасні моделі та теорії урбанного розвитку  
 Місто як підприємницьке середовище. 

 Фінанси міського розвитку. 

 Інституції та інфраструктура міст. 

 Децентралізація та політика розвитку міст.  

 Стійкість міст і адаптація до змін клімату. Екологічний урбанізм. 

 Туризм міських агломерацій. 



 Big Data та управління інформаційними базами  в урбаністиці. 

 Кількісні методи та економетричні підходи в урбаністиці. 

 Креативна економіка міст. 

 Smart-технології містобудування. 

 Просторове планування розвитку міст. 

 City-менеджер: сфери діяльності та компетенції. 

 City-менеджер: підготовка, професійне навчання, освітні програми і зміст 

навчання. 

 

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 11 березня 2017 року необхідно відправити тези 

доповіді та заявку на участь у конференції на електронну адресу: 

regionalistics@gmail.com (із обов’язковим зазначенням теми: «Місто-2018»);  

 

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: «Місто-2018»). 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+ «Економіка 

міста та урбаністика».  

Для участі в форумі Інтернет-конференції учасникам необхідно приєднатися 

через власний профіль Google+ до онлайн-спільноти та розмістити на платформі свої 

коментарі до 21 березня 2018 року. Упродовж 23 березня 2018 року учасники матимуть 

змогу взяти участь в онлайн-обговоренні.  

По завершенні Інтернет-конференції збірник тез буде розміщено в репозитарії 

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» та на офіційному сайті кафедри регіоналістики і 

туризму як електронне видання та розіслано учасникам у електронному форматі.  
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Заявка на участь у конференції 
(надіслати до 23 березня 2018 р.) 

 

Довідка про автора 

Науково-практична  

Інтернет-конференція 

«Економіка міста та 

урбаністика» 

23 березня 2018 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) 

 

 

 

 



ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
Окремий файл 

з інформацією 

про автора 

(заявка участі) 

Окремий файл з назвою «Прізвище_Заявка»  

(Наприклад,  Андрусенко_Заявка) 

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 списку використаних джерел керуватись чинними в 

Україні вимогами: 

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.  

 


