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Шановні колеги, 
 
       Запрошуємо вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної 
конференції “¿ Адміністративно-територіальні vs. економічно-просторові кордони 
регіонів?“, яка відбудеться 19-20 березня 2020 року у Київському національному 
економічному університеті імені Вадима Гетьмана. 
 
Мета конференції: 
 

 представлення учасниками положень сучасних фундаментальних та прикладних 
досліджень провідних регіональних студій, які відображають гострі кути актуального 
економічно-просторового, соціального та екологічного розвитку регіонів різних рівнів; 

 професійне обговорення контроверсійних підходів до ідентифікації кордонів/меж 
функціонування сучасних економічних регіонів з огляду на їх адміністративно-
територіальну юрисдикцію та економічну раціональність;  

 обмін науковим і практичним досвідом розв’язання суперечностей між економічними 
інтересами бізнесу та цілями регіонально-просторового адміністрування інститутами 
влади. 
 
Ключові завдання конференції: 
 

 представити результати наукових досліджень проблем регіонального розвитку, котрі 

пов’язані з суперечностями/неузгодженостями між існуючим адміністративно-

територіальним поділом на державному, cубдержавному і наддержавному рівнях та 

тими глобальними, міжнародними регіональними й інтеграційними процесами, які 

обумовлюють економічні і соціальні інтереси окремих регіонів та функціональних 

територій, що формуються поза адміністративними кордонами; 
 

 окреслити існуючі в європейській/світовій практиці механізми вирішення конфліктів 

цілей суб’єктів бізнесу, що представляють економічні функціональні регіони, та 

державних/наддержавних/місцевих органів  адміністрування територіальних 

одиниць; 
 

 віднайти власну імплікацію отриманих результатів дослідження для вдосконалення 

системи планування та адміністрування функціональних регіонів/функціональних 

урбанізованих територій органами влади, бізнесом і громадами в Україні в напрямку 

подолання інституційних бар’єрів та  умовних географічних і економічно-просторових 

кордонів; 
 

 розпочати дискусію про перспективи переходу України від моделі локальної 

економічної децентралізації (моделі економічного локалізму) до транснаціоналізації 

українських регіонів в умовах реалізації регіональної політики ЄС; чи призведе це до 

формування на територіях України ефективних функціональних економічно-

просторових утворень цивілізованого регіоналізованого світу і чи змінить встановлену 

систему адміністрування регіональних територіальних одиниць. 
 

 Залучити до відкритої дискусії академічну та наукову спільноту, громадських 

експертів, представників бізнесу, громадських організацій,  керівників проектів з 

розвитку міста, а також представників Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України і місцевих органів влади. 
 



Робота конференції планується за такими тематичними напрямами: 
 

 Економічні регіони наднаціонального  та субнаціонального рівнів 
 

 Інтернаціоналізація  vs. економічний локалізм регіонів 
 

 Державна/наддержавна регіональна політика, децентралізація  
 

 Межі впливу інститутів та владні компетенції в управлінні регіональним 
розвитком 

 

 Урбанізація економічного розвитку та перспективи перетворення 
урбаністичних центрів в міста-держави 

 

 Транскордонні регіональні бізнес-кластери, глобальні та локальні 
просторові виробничі мережі  

 

 Розвиток сільських та периферійних територій  
 
 

 Інфраструктура локального і регіонального розвитку. Трансрегіональна 
інфраструктура 

 

 Адаптація регіонів до змін клімату та стала енергетика 
 

 Демографія, міграція та регіональні ринки праці 
 

 Туристичні регіони: розвиток, інституційне середовище та  розумне 
локальне управління  

 
До участі в конференції запрошуються науковці, академічні працівники, профільні 

фахівці, докторанти, представники державних установ та недержавних організацій, а також 

студенти магістранти та студенти бакалаврату вищих навчальних закладів. Під час 

конференції наші модератори запланували онлайн-дискусію учасників. 

  

Мовами конференції є англійська та українська. 

 

Тези конференції  повинні складатися з  анотації (Abstract), ключових слів та чітко 
прописаних п’яти змістових пунктів:  
 
 Проблема дослідження та її актуальність (зокрема, представити предмет 

дослідження, мету та завдання дослідження,   охарактеризувати категорії, явища 
і процеси, що описують проблему та визначають предмет дослідження). 
 

  Методи  дослідження, які використовуються для розкриття  проблеми і 
предмету дослідження, а також для виконання поставлених завдань. Опис 
методики, що була розроблена/запозичена/модифікована та взята на озброєння 
для проведення дослідження і отримання очікуваних результатів. 
 

 Вихідні дані, які використовуються в процесі виконання дослідження; власні 
дані, які вдалося створити чи обробити в процесі роботи з вихідними даними на 
основі представленої вище методики дослідження. 
 

 Результати дослідження (представлення отриманих результатів і 
підтвердження ними виконання поставленої мети дослідження). 
 

 Власна імплікація отриманих результатів дослідження (обґрунтувати  
значення отриманих результатів для вдосконалення політики/практики/теорії, 
а також для проведення подальших досліджень;  запропонувати шляхи 
імплементації отриманих результатів в тих чи інших окреслених площинах). 



 
Щоб взяти участь у конференції та отримати електронний збірник тез конференції, 

учасники повинні надіслати не пізніше 10 лютого 2020 року свої тези (написані та 
оформлені чітко у відповідності до зазначених вище вимог до структури та змісту), а 
також заявку на участь у конференції на електронну адресу: regionalistics@gmail.com  
(обов'язково вказати тему листа: "Конференція Регіональні кордони 2020"). 

Після отримання  Оргкомітетом тез конференції автор отримає повідомлення про їх 
прийняття  до публікації. Тези конференції (короткі доповіді), які за структурою та 
змістом не відповідають вимогам, а також ті, що будуть надіслані пізніше 
встановленого дедлайну, не будуть опубліковані. Оргкомітет конференції залишає за 
собою право відмовитися від публікації тез авторів у разі невідповідності змісту 
надісланих доповідей заявленим тематичним напрямам конференції. 

Перед початком конференції у конференц-залі університету всі подані матеріали 
(тези конференції / короткі доповіді) учасників та програма конференції будуть 
розміщені Оргкомітетом в електронному вигляді на сторінці MeWe.com кафедри 
регіоналістики і туризму Київського національного економічного університету імені 
Вадима Гетьмана. З метою подальшого обговорення матеріалів та доповідей 
конференції кожен  учасник може взяти участь в Онлайн-форумі спільноти MeWe 
«Міжнародна конференція академічних ініціатив-2020». Для участі в Онлайн-форумі до 
початку  пленарного засідання потрібно зареєструватися на платформі  www.mewe.com  
(вхід з персональних комп'ютерів). Після цього можна відкрити веб-сторінку 
https://mewe.com/event/5cff6e0deed4202b8672c61d і під тією чи іншою  завантаженою 
доповіддю учасника, яка зацікавила, розміщувати свої тематичні коментарі, а також 
безпосередньо брати участь в онлайн-дискусії. 

Після проведення конференції збірник матеріалів конференції буде розміщено в 
електронному вигляді в репозиторії Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана ( http://ir.kneu.edu.ua/?locale=en ), а також на 
офіційному сайті кафедри регіоналістики і туризму 
http://fm.kneu.edu.ua/en/depts3/department_of_regional_studies_and_tourism/ 

Електронний збірник матеріалів конференції також буде надіслано учасникам у 
форматі PDF. Учасники отримають електронні сертифікати конференції Київського 
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. 

 
Секція науковців-початківців 
 
 

Оргкомітет конференції націлений на майбутнє і прагне підтримувати розвиток 
нового покоління дослідників у галузях регіональної економіки та урбаністики. 

Тому в рамках конференції запланована окрема панель „Секція науковців-
початківців  у галузях регіональної економіки та урбаністики”. Ми визначаємо 
науковців-початківців (Early career researchers)  як студентів-дослідників, які 
навчаються на бакалавраті та магістерських студіях,  cтудентів аспірантури (зокрема 
PhD-програм), а також науковців до 5 років після захисту кандидатської дисертації. 

Крім того, в рамках роботи конференції передбачена номінація «Почесна 
нагорода молодого науковця», яка присуджується за кращий доробок, представлений 
на секції науковців-початківців. Комітет з присудження почесної нагороди складається 
з членів редакційної колегії та головного редактора наукового журналу КНЕУ Journal of 
Regional Studies and Sustainable Development Economics. Оцінюючи представлені роботи 
науковців-початківців, Комітет враховує якість дослідження, інноваційність, 
використані літературні джерела, методи дослідження, внесок у щорічну тему 
конференції та загальну  наукову або науково-практичну цінність для галузі 
регіональної економіки/ урбаністики.   

mailto:regionalistics@gmail.com
http://www.mewe.com/
https://mewe.com/event/5cff6e0deed4202b8672c61d
http://ir.kneu.edu.ua/?locale=en
http://fm.kneu.edu.ua/en/depts3/department_of_regional_studies_and_tourism/


Робота  науковця-початківця, який має бажання номінуватися на нагороду, 
повинна бути представлена у вигляді статті за вимогами Журналу регіональних 
досліджень та економіки сталого розвитку. Інформація про те, як подати статтю до 
редакції журналу, див. нижче в цьому документі. Нагорода включатиме приз/премію, 
сертифікат КНЕУ «За внесок у наукову діяльність університету», а також публікацію з 
відзнакою „Почесна нагорода молодого науковця“ в науковому журналі  КНЕУ  Journal 
of Regional Studies and Sustainable Development Economics. 

 
 

Участь у конференції безкоштовна і підтверджується після реєстрації та 
схвалення публікації Оргкомітетом.  
 
 

Що включено в пакет учасника конференції? 
 

 Участь у  конференції  (присутність у конференц-залі або дистанційна / он-лайн 
участь) 

 Матеріали конференції, канцелярські предмети 
 Закуски та напої під час конференції 
 Ланч 
 Безкоштовний Wi-Fi на місці проведення конференції 
 Безкоштовні екскурсії та соціальні програми у супроводі студентів університету  
   за бажанням 
 Електронні сертифікати. 

 
 

 

Витрати на трансфер, готель, візи, вечерю або будь-які інші витрати учасники 

покривають самостійно. Організаційний комітет надає інформаційну підтримку щодо 

розміщення та перебування в м. Києві протягом роботи конференції. 
 
 
 

Публікація в електронному науковому журналі 
Journal of Regional Science and Sustainable Development Economics 

 

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції ”¿Адміністративно-
територіальні vs. економічно-просторові кордони регіонів?” мають можливість на 
підставі проведеного дослідження, викладеного в тезах, а також в рамках іншої 
тематики в сферах регіональної економіки, урбаністики та зеленої економіки  
безкоштовно подати статтю в новий електронний науковий журнал Київського 
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Journal of Regional 
Science and  Sustainable Development Economics  
( https://fm.kneu.edu.ua/ua/fm_depts/department_of_regional_studies_and_tourism/Journal1/) 

Наукові статті мають бути написані в західній дослідницькій традиції з 
оригінальним методологічним підходом чи/та з достатнім емпіричним 
підкріпленням. Саме такі статті будуть відібрані редакційною колегією і включені в 
електронний журнал Київського національного економічного університету імені 
Вадима Гетьмана «Регіоналістика і економіка сталого розвитку» (Journal of Regional 
Science and Sustainable Development Economics). До березня 2020  року журнал отримає 
міжнародний номер і буде внесений в міжнародну бібліографічну базу Research Papers 
in Economics (RePEc).  

https://fm.kneu.edu.ua/ua/fm_depts/department_of_regional_studies_and_tourism/Journal1/


Статті мають бути написані альтернативно англійською або українською мовою 
не менше, ніж 15 сторінок А4 шрифт Сambria 12 (оптимальний обсяг 20-30 сторінок 
(включаючи резюме, ключові слова, вступ (із зазначенням мети, завдань, об'єкта та 
предмета дослідження), ґрунтовний огляд праць провідних вчених (з акцентом на 
дослідження вчених країн OECР), представлену власну або вдосконалену методологію 
дослідження та/або розроблену або вдосконалену методику (або модель) для 
проведення аналізу, результати аналізу (або перевірку побудованої моделі), практичні 
рекомендації або сценарії розвитку, а також додатки).  

У статтях доцільно використовувати сучасні підходи кількісного (економіко-
математичного або економетричного) і якісного аналізу з використанням актуальних 
статистичних даних та наявністю самостійно сформованих графіків, діаграм і таблиць. 
При написанні статей бажано оперувати моделями або алгоритмами процесів з 
побудованими блок-схемами, які б альтернативно описували логічно-послідовну 
систему процесів/ характеризували оптимізаційну функцію процесів або структури / 
представляли ітераційну функцію або мали інституційний контекст. 
 

Контактна інформація 

Адреса оргкомітету: 

м. Київ, Проспект Перемоги 54/1, навчальний корпус 

 КНЕУ № 1, к. 524, 522, 518  – кафедра регіоналістики і туризму 
 

За довідками щодо конференції звертатись: 
 

Пилипів Віталій Володимирович    Кончин Вадим Ігорович 

Тел.     +38(098)1149876      Тел.    +38(097)5174930 

 +38(050)6731016  
 

Відповідальний секретар    

Тел.     + 38(050) 154-38-47 

кафедра регіоналістики і туризму – тел. 044-371-61-67 

Е-mail: regionalistics@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:regionalistics@gmail.com


ДОВІДКА ПРО АВТОРА З НАЗВОЮ ТЕ3 КОНФЕРЕНЦІЇ 

(надіслати до 10 лютого 2020 р.) 
 

Довідка про автора 

Міжнародна науково-
практична конференція 

 “¿ Адміністративно-
територіальні vs. 

економічно-просторові 
кордони регіонів?“, 

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 статті   

Назва тези  

Секція конференції  

Форма участі (присутність або дистанційна)  

ПІБ співавторів чи наукових керівників (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, докторантів) – 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_Ініціали автора_Заявка»  
(Наприклад,  Заявка_Андрусенко_О.В.) 

Окремий 
файл з 
тезами 

Окремий файл з назвою  

«Прізвище_Ініціали автора_Тези»  
(Наприклад,  Андрусенко_О.В._Тези) 

Тип файлу 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 
основного 
тексту 

Шрифт Cambria звичайний,  Розмір 12,  інтервал міжрядковий – 
Множник Значення 1,15 

Шрифт назви 
тез 

Всі літери заголовку (назви) тез  великі,  Шрифт – Саmbria жирний,  
Розмір 13, назва тез відцентрована. 

Кількість 
сторінок 

max. 4 сторінки (альтернативно – до 2000 слів). Таблиці, графіки 
та інші додатки можуть становити додаткову кількість сторінок при 
потребі.  

Ключові 
слова 

5-6 ключових слів або словосполучень 

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/


 
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ  СТАТТІ 

 
Окремий файл з 
інформацією про 
автора (заявка 
статті) 

Окремий файл з назвою «Прізвище_Ініціали автора_Заявка»  
(Наприклад,  Андрусенко_О.В._ Заявка) 

Окремий файл зі 
статтею  

Окремий файл з назвою статті 

«Прізвище_Ініціали автора_Стаття»  
(Наприклад,  Андрусенко__О.В_ Стаття) 

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  
основного тексту 

Шрифт Cambria звичайний, Розмір 12,  інтервал міжрядковий 
– Множник Значення 1,15 

Шрифт назви тез Всі літери заголовку (назви) статті  великі,  Шрифт – Саmbria 

жирний,  Розмір 13, назва тез відцентрована. 

Ключові слова 5-6 ключових слів або словосполучень 

Кількість сторінок від 15 cторінок (мах. 30 сторінок), допускається перевищення 
обсягу статті емпіричними  додатками. 

Виноски/примітки  Виноски робляться за допомогою автоматичного інструмента 
MS Word. Приклад: 
 
1 Виноска 1  (Автор/рік/ назва публікації/видавництво/ 
рік/сторінки, на які робиться посилання) 
John W. Moore, Conrad L. Stanitski, Peter C. Jurs. (2011). 
Chemistry: The Molecular Science, Volume 1, 2011.- P.7 
 
2 Виноска 2 (Автор/рік/назва публікації/видав-ництво/рік)  
John W. Moore, Conrad L. Stanitski, Peter C. Jurs. (2011). 
Chemistry: The Molecular Science, Volume 1, 2011. 
 
3   Виноска 3 (World Economic Forum official website –
Електронний ресурс: 
 [http://www.weforum.org/issues/global-competitivness]) 
 
4    Виноска 4 (Назва публікації/назва Інтернет-ресурсу. –  (What 
is the Fiscal Austerity nowadays? – Cambridge Association. – 
Електронний ресурс: 
[http://www.cambridgeassociation.org/2342]) 
 
Увага! Виноски в квадратних дужках не допускаються! 
(Наприклад – [1, 45] чи [2, c.42]).  
 
Список літератури формується окремо внизу після тексту за 
алфавітом. Додатки подаються після списку літератури 



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 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.  
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