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ЗАПРОШУЄМО 

професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, управлінців та 

працівників органів державної влади, представників ділових кіл, здобувачів наукових 

ступенів до участі у роботі міжнародної конференції «Вільна торгівля, 

протекціонізм, справедлива торгівля: за і проти», який відбудеться в Інституті 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, вул. Мельникова 36/1, 25-26  жовтня 2018 р., Зала засідань Вченої Ради, 

третій поверх,   

 (Робочі мови: українська, англійська) 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

Вільна торгівля: історія та сучасність 

Меркантилізм і протекціонізм 

Переваги вільної торгівлі 

Детермінанти протекціонізму 

Справедлива торгівля: становлення і розвиток 

Основні теорії і моделі міжнародної торгівлі 

Національні механізми регулювання зовнішньої 

торгівлі 

Торговельна політика інтеграційних об’єднань 

СОТ та глобальна регуляторна система 

Торговельні спори і торговельні війни 

Торгівля і інвестиції 

Умови  торгівлі і ціноутворення  

Торгівля та інтелектуальна власність 

Зовнішня торгівля та зовнішньоторговельна 

політика України 

 

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Заявки на участь у конференції  та тези доповідей (до 300 слів в форматі Word) 

прохання надіслати до 1  жовтня  2018 р. на e-mail відповідальних секретарів 

конференції: Наталія Рилач nrylach28@gmail.com, Ольга Анісімова 

mailto:nrylach28@gmail.com


olgaanisimova@ukr.net.    

 

Вимоги до оформлення тез: 

1. Тези доповідей не повинні перевищувати три сторінки друкованого тексту на 

листках формату А4, набраного у редакторі MS Word. 

2. Поля: верхнє, праве, нижнє – 2,0 см; ліве - 3,0 см. 

3. Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал 1,5, 

абзац – 1,25. У верхньому лівому кутку вказується УДК. 

4. Назва статті друкується великими літерами, жирним шрифтом по центру 

сторінки, під нею, а також праворуч - прізвище та ініціали (жирний курсив), 

науковий ступінь і вчене звання, посада автора, назва організації (закладу), де 

працює автор (співавтор). Анотація українською мовою – курсивом. 

5. Формули, таблиці, рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів 

MS Office. 

Електронна збірка тез конференції буде опублікована до початку роботи конференції. 

Також передбачається видання колективної монографії у видавництві Cambridge 

Scholar Publishing. 

Витрати на проживання та проїзд за власний кошт учасників конференції.  

Організаційний внесок для учасників конференції з України – 200 грн., для іноземців 

– 50 євро. Для студентів з України – 100 грн., іноземних студентів – 25 євро.  

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 

ПІП………………………..……………………………….  

Вчене звання……………………….……………………… 

Країна, місто………………………………………………. 

Науковий ступінь…………………………………………. 

Місце роботи……………………………………………… 

Посада……………………………………………………… 

Назва доповіді……………………………………………..  
 

ВІДПОВІДАЛЬНІ СЕКРЕТАРІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

к.е.н.  Рилач Наталія Михайлівна – тел. 050-380-18-40 

К.е.н. Анісімова Ольга Юріївна - тел. 095-919-95-10 

 

 

ЧЕКАЄМО НА ВАШ УЧАСТЬ В РОБОТІ МІЖНАРОДНОЇ  КОНФЕРЕНЦІЇ! 

З ПОВАГОЮ, ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  

 

mailto:olgaanisimova@ukr.net

