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Секції конференції:

Секція 1. Розвиток інноваційного підприємництва та стартап-ініціатив у повоєнному
відновленні України

Секція 2. Тренди розвитку маркетингових технологій в умовах діджиталізації

Секція 3. Імплементація смарт-економіки в сучасні національні господарські системи

Секція 4. Публічне та корпоративне управління у повоєнному відновленні України

Секція 5. Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в
умовах посилення вимог до фінансової безпеки

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська
Для участі в конференції потрібно до 24 березня 2023 року надіслати на електронну 

адресу оргкомітету: confstud2023@gmail.com заявку на участь та тези доповідей. 
Участь в конференції  - безкоштовна.
Після отримання матеріалів оргкомітет обов’язково надсилає повідомлення з

підтвердженням факту прийняття їх до публікації. За результатами роботи планується
видання збірника матеріалів конференції у форматі pdf.

Адреса оргкомітету: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2,
Київський національний університет технологій та дизайну, факультет управління та

бізнес-дизайну
Контактні особи:
відповідальний секретар -
д.е.н., проф. Гнатенко Ірина Анатоліївна, моб. тел. +38(066)-107-69-39



вимоги до 
оформлення

- обсяг – до 3 сторінок формату А4;
- абзац – 1,25;
- міжрядковий інтервал – 1,5;
- кегель – 14 пт; 
- всі поля – по 2 см. Лише Microsoft Word, doc, docx.
- шрифт – Times New Roman. 

порядок
розміщення 

матеріалу

Зліва у верхньому рядку розташовується УДК, з відступом в один
рядок праворуч - ПІБ, вчений ступінь (за наявності), місце
навчання/роботи автора (ів), нижче - назва навчального закладу, ще
рядком нижче – назва тез доповіді великими літерами напівжирним
шрифтом.
Основний текст – через інтервал від назви навчального закладу,
вирівнювання здійснюється за шириною рядка.
Використана література оформлюється посередині сторінки без абзацу
та повторів під назвою
Література. Посилання у тексті за прикладом: [2, с. 10].

Приклад оформлення тез доповідей
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Основний текст.
Література

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТЬ  У  КОНФЕРЕНЦІЇ
1.Прізвище _________         ____   _________
2.Ім'я _____________   _____                   ____
3. По батькові ___                                           _
4.Організація ____________     _   _________
5.Посада ____________                      _______
6.Вчене звання ____________     _   ________
7.Науковий ступінь_____________   _______
8.Адреса (з індексом) _____________ _____
9.Телефони ( моб., служ.) __________   _____
10.Е-mail_________                           ________
11.Назва доповіді _____________   ________
12.Назва секції _____________   _     ______
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