Шановні студенти!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі
Всеукраїнської студентської наукової
конференції «Економічні інституції та
економічні
організації
в
процесі
функціонування ринкової економіки», яку
проводить кафедра економічної теорії
Університету державної фіскальної служби
України, що відбудеться 31 березня 2020
року.
Мета конференції: апробація нових
економічних
теорій,
визначення
особливостей
сучасних
економічних
інституцій та економічних організацій в
процесі
функціонування
ринкової
економіки.
Форма участі: очна та заочна.
Робоча мова конференції: українська.
Орієнтовний
регламент
роботи
конференції 31 березня 2020 року:
12:30 – 13:00 – реєстрація;
13:00 – 13:30 – пленарне засідання;
13:30 – 16:00 – секційні засідання;
16:00 – 17:00 – підведення підсумків
конференції.

Організаційний комітет конференції:
Голова організаційного комітету:
Мацелюх Н.П., директор навчально-наукового
інституту обліку, аналізу та аудиту, д.е.н., професор,
професор кафедри економічної теорії, УДФСУ.
Члени організаційного комітету:
Максименко І.А., завідувач кафедри економічної
теорії, к.філос. наук., доцент, УДФСУ;
Мартиненко В.В. – заступник директора ННІ
обліку, аналізу та аудиту УДФСУ, к.е.н., доцент
кафедри економічної теорії;
Квасницька Р.С. - д.е.н., професор кафедри
фінансів,
банківської
справи
та
страхування
Хмельницького національного університету;
Круш П.В. - завідувач кафедри економіки і
підприємництва НТУУ «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського», к.е.н., професор;
Старостенко Г.Г. - д.е.н., професор кафедри
економічної теорії, ННІ обліку, аналізу та аудиту,
УДФСУ;
Гмиря В.П. – к.е.н., доцент, доцент кафедри
економіки, підприємництва та маркетингу Черкаський
державний бізнес коледж;
Громова Т.М. – к.е.н., доцент, доцент кафедри
економічної теорії, ННІ обліку, аналізу та аудиту,
УДФСУ;
Корж М.А. – к.е.н., доцент кафедри економічної
теорії, ННІ обліку, аналізу та аудиту, УДФСУ;
Поснова Т.В. - к.е.н., доцент, доцент кафедри
економічної теорії, ННІ обліку, аналізу та аудиту,
УДФСУ;
Скорик М.О. – к.е.н., доцент, доцент кафедри
економічної теорії ННІ обліку, аналізу та аудиту
УДФСУ;
Теліщук М.М. - к.е.н., доцент кафедри економічної
теорії, ННІ обліку, аналізу та аудиту, УДФСУ.
Секретар оргкомітету: Теліщук Мир.М., завідувач
навчальної лабораторії кафедри економічної теорії, ННІ
обліку, аналізу та аудиту, УДФСУ.

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ
ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ
Кафедра економічної теорії

Всеукраїнська студентська наукова
конференція
«ЕКОНОМІЧНІ ІНСТИТУЦІЇ ТА
ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКОВОЇ
ЕКОНОМІКИ»

31 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ

Обов’язкове видання збірника тез за
матеріалами конференції та сертифіката
учасника

м.Ірпінь

Для участі у конференції Вам необхідно до 20
березня 2020 року: заповнити заявку на
участь або надіслати електронний варіант
заявки (зразок додається), надіслати тези
доповіді. за електронною адресою: до 20
березня 2020 р. (включно) на електронну пошту
kafedra_ek_teor@i.ua
ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Заявка
на участь у Всеукраїнській студентській

науковій конференції
«ЕКОНОМІЧНІ
ІНСТИТУЦІЇ
ТА
ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ
РИНКОВОЇ
ЕКОНОМІКИ»
Прізвище ______________________________
Ім'я ___________________________________
По батькові __________________________
Навчальний заклад, ННІ (факультет)______,
курс___________________________________
_______________________________________
Керівник (П.І.П. повністю)
Науковий ступінь ______________________
Вчене звання __________________________
Секція ________________________________
Участь (особиста, заочна)_______________
ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ
ДОПОВІДІ ТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ
Матеріали подаються у текстовому редакторі
Microsoft Word для Windows з розширенням *.doc,
або *.docx. Електронний варіант файлу має бути
названий
прізвищем
автора
(наприклад,
Іваненко.doc). Документ підписаний прізвищем
автора.

Примітка:
Оргкомітет
конференції
надсилає повідомлення про отримання Вашого
листа протягом двох днів. Якщо Ви не
отримали повідомлення, відправте роботу
повторно.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
ТЕЗ ТА ДОПОВІДЕЙ
По центру аркуша А4
Назва секції
З правого боку аркуша А4
Прізвище, ім’я, по батькові.
Вказати курс навчання та інститут
(факультет).
Прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника, науковий
ступінь, вчене звання, посада.
Назва навчального закладу.
По центру аркушу А4
НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ
Основний текст (наукові тези повинні бути
виконані на актуальну тему. Посилання у тексті
оформляти у квадратних дужках – [2, с. 56],
Список
використаної
літератури
(див.:
Національний
стандарт
України
ДСТУ
8302:2015)
Обсяг: 2 сторінки, формату аркуша А4.
Відступи: всі поля – 2 см.
Міжрядковий інтервал – одинарний.
Абзац: 1,0 см.
Шрифт: Times New Roman – 12.
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
- роль і функції інституцій у регулюванні
поведінки суб’єктів господарювання; взаємодія
формальних і неформальних інституцій;
- особливості інституційної структури та
інституційного
середовища
національної
економіки;
- поведінкові передумови інституційної
економіки:
обмежена
раціональність,
опортуністична поведінка;
- інституційні основи економічної організації;
- інституційні теорії фірми;
- трансакційні витрати та інституції; інституційний
підхід до визначення трансакційних витрат;

- інституційні аспекти неформальної (тіньової)
економіки;
- механізм інституційних змін; імпорт інституцій і
моделі
відбору
ефективних
інституцій;
«інституційні пастки».

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ТА
ДОПОВІДЕЙ
Андрійчук Андрій Андрійович,
Університет державної фіскальної
служби України, ННІОАА,
студент 1 курсу
Науковий керівник:
Максименко Іван Андрійович,
к.філос.н., доцент кафедри
економічної теорії
ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК «ІНСТИТУЦІЙНА
ПАСТКА»

У всіх напрямках і галузях сучасної
економічної науки одне з центральних
місць…(…текст доповіді…), [1, с.134-137]
1.

Список використаної літератури
Петренко С.А. Інституційна пастка.
Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1
&z=7000 (дата звернення: 06.05.2019).

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право
чистового редагування або відхилення матеріалу,
який оформлений з порушенням зазначених вище
вимог!

