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Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів
вищої освіти та молодих учених

«ДОМІНАНТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
УКРАЇНИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ ПРОГРЕСУ»

26 березня 2020 року

Секції конференції:
Секція 1. Інформаційні та маркетингові технології економічного зростання
Секція 2. Роль університетських інкубаторів у розвитку молодіжного стартап-руху
Секція 3. Проблеми та перспективи розвитку креативної економіки
Секція 4. Сучасні закономірності управління та цифрова економіка
Секція 5. Фінансовий потенціал сталого розвитку економіки України
Секція 6. Вплив сучасних тенденцій розвитку суспільства на організацію та методику

бухгалтерського обліку і аудиту
Секція 7. Проблеми забезпечення сталого розвитку туризму в умовах глобальних викликів

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Для участі в конференції потрібно до 13 березня 2020 року надіслати на електронну адресу
оргкомітету: conffeb@gmail.com заявку на участь та тези доповідей.
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.
Оплата за участь у конференції. Організаційний внесок у розмірі 60 грн (з ПДВ)
приймається до 25 березня 2020 року. Він включає розміщення матеріалів тез доповідей у
збірнику і на сайті Київського національного університету технологій та дизайну.
Банківські реквізити:
Одержувач: Київський національний університет технологій та дизайну. Код ЄДРПОУ
одержувача: 02070890. Банк одержувача: УДКСУ в Печерському районі м. Києва. Код банку
отримувача: 820172. Розрахунковий рахунок: UA698201720313211002201003551
Призначення платежу: «Оргвнесок (ПІП учасника (-ів) у конференції Домінанти» або
«Оплата витрат на публікацію тез доповіді (ПІП автора (-ів)у конференції Домінанти».

До 90-річчя Київського національного університету технологій 
та дизайну

mailto:conffeb@gmail.com


вимоги до 
оформлен

ня

- 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
розміщен

ня 
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
УДК 330.675

Іваненко І.І., к.е.н., доцент 
Київський національний університет 

технологій та дизайну

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВА

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) _____________ _____
4.Телефони ( моб., служ.) __________   _____
5.Е-mail_________                           _______
6.Назва доповіді _____________   _________

7.Назва секції _____________   _     ________


