
 

  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА 

ВИЩА ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТУ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) 

ВИЩА ЛІНГВІСТИЧНА ШКОЛА (М. ЧЕНСТОХОВА, РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) 

БІЛОРУСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ  

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. АКАКІЯ ЦЕРЕТЕЛІ (М. КУТАІСІ, РЕСПУБЛІКА ГРУЗІЯ) 

ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА БІЗНЕСУ В ЧЕСЬКЕ БУДЕЙОВІЦЕ (ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА) 

ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ НЕОФІТА РИЛЬСЬКОГО 

(РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ) 

 

 

До 88-ої річниці заснування 

Київського національного університету технологій та дизайну  

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

VІІI Міжнародної науково-практичної конференції: 

«ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ» 

Шановні колеги!  

Запрошуємо взяти участь у роботі VІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Ефективність організаційно-економічного 

механізму інноваційного розвитку вищої 

освіти України», яка відбудеться 5 жовтня 

2018 року в Київському національному 

університеті технологій та дизайну.  

   У роботі конференції беруть участь провідні 

фахівці з України, Грузії, Польщі, Словаччини, 

Чехії, Німеччини, Болгарії, Китаю, Білорусі. 

     Конференція передбачає пряму та 

дистанційну участь науковців, викладачів, 

профільних експертів, докторантів та 

аспірантів вищих навчальних закладів України 

та зарубіжних країн. 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
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Платформа 1. Економічна політика держави щодо забезпечення 

доступу до якісної вищої освіти 

Платформа 2. Економічні чинники впливу на розвиток вищої освіти 

Платформа 3. Напрями модернізації економічного механізму 

функціонування вищої освіти 

Платформа 4. Підприємницький університет у системі сучасних 

суспільно-економічних відносин 

Платформа 5. Проблеми економічної безпеки системи  вищої освіти 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. 

Заявки щодо участі у конференції (ПІБ, науковий ступінь, місце 

роботи, посада, контактний телефон, e-mail) та тексти статей обсягом до 

0,5 д.а. (анотації із зазначенням теми, автора і ключових слів 

українською, російською, англійською мовами, перелік літератури, УДК, 

рецензія доктора наук (за необхідністю) у друкованій та електронній 

версіях необхідно подати до оргкомітету не пізніше 7 вересня 2018року 

за адресою:  

Україна, 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, Київський 

національний університет технологій та дизайну, Ольшанській О.В. або 

на e-mail: 8conference2018@gmail.com 

Оргкомітет розглядатиме лише статті, оформлені відповідно до 

вимог. Подані статті будуть опубліковані у фаховому виданні 

університету «Вісник Київського національного університету технологій 

та дизайну» (Серія «Економічні науки»). 

Плата за участь: 

Організаційний внесок для участі у конференції 300 грн, який 

частково покриває витрати на підготовку конференції та її робочих 

матеріалів і проведення культурної програми.  

Організаційний внесок за заочну участь у конференції: 

60грн/стор. + 50 грн за поштове пересилання збірника. 

 

Отримувач Київський національний університет технологій та дизайну 

Код ЄДРПОУ 02070890 

Банк отримувача ДКСУ у Печерському районі м. Києва 

Код банку 

отримувача 

820172 

Розрахунковий 

рахунок 

31259228203551 

Призначення 

платежу 

«Оргвнесок (ПІБ особи, що прийматиме участь у конференції)» 

або «Оплата витрат на публікацію статті (ПІБ автора (ів)». 

 
 

Банківські реквізити  для оплати публікації:  

Платформи конференції: 
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Вимоги щодо оформлення текстів доповідей 

Для публікації автори подають: 

1.Електронний варіант статті з анотаціями російською та англійською 

мовами, які розміщуються після тексту статті. Файл статті повинен мати 

таку назву (англ. мовою): П.І.Б. (автора статті англійською мовою) Stat.  

Наприклад: Karpenko_Stat 

2.Електронний файл інформації про автора(-ів) подається українською, 

російською та англійською мовами. Фото авторів обов’язкове, розмір 3х4, 

формат файлу jpg. Файл інформації повинен мати таку назву (англ. мовою): 

П.І.Б. (автора статті англійською мовою) Inform_engl.  

Наприклад: Karpenko_Inform_engl. 

Алгоритм оформлення авторських даних такий: 

 
   

Англійською 
мовою 

 
Українською 
мовою 

 
Російсько
ю мовою 

Прізвище Ім’я По-батькові       

Посада кафедра назва вищого навчального закладу, 
місто, вчене звання, вчена ступінь 

      

(Робоча адреса) індекс, область, місто, вулиця, 
будинок 

      

(Домашня адреса) індекс, область, місто, вулиця, 
будинок, квартира 

      

Телефон (краще мобільний); 
E-mail 

      

Наукові інтереси       

Фото авторів       

 

4. Рецензія на статтю (за необхідністю), підписана доктором наук за 

напрямом наукової діяльності (підпис рецензента повинен бути засвідчений 

установою). 

5. Відсканований платіжний документ, який засвідчує оплату публікації. 

Оплата здійснюється після рецензування та прийняття статті до друку. 

6. Договір з підписами авторів про те, що надіслана стаття не друкувалася і 

не подана до інших видань. 

7. Заява на друк. 

Термін перерахування коштів до 7 вересня 2018 року. 

Квитки за проїзд, бронювання номеру в готелі, проживання та харчування 

оплачується учасниками самостійно. Розсилка запрошень учасникам 

конференції відбудеться після розгляду надісланих матеріалів оргкомітетом 

та сплати організаційного внеску. 

Контактні особи: 

відповідальний секретар:  

д.е.н., проф. Ольшанська Олександра Володимирівна, 

 (044) 256-21-51, (068) 441-23-08; 

секретарі: к.е.н., доц. Бондаренко Світлана Михайлівна (096)355-62-59; 

к.е.н., доц. Невмержицька СвітланаМиколаївна (068) 353-36-19 
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Прізвище, ім’я 

та по-батькові 

автора 

(співавторів)  

повністю, без скорочень; вчене звання, науковий ступінь, точна назва 

посади та місця роботи (повна назва кафедри або іншого структурного 

підрозділу, без абревіатур); робоча та домашня поштові адреси з 

індексами; електронна адреса (бажано особиста); робочий, домашній та 

мобільний номери телефонів; основні наукові інтереси (найчастіше – 

тематика дисертаційного дослідження) 

Анотація трьома мовами (української, російською, англійською); ключові слова 

(словосполучення) – теж трьома мовами, 5-8 позицій (не з назви) 

Структура 

тексту 

 статті 

– постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та 

практичними завданнями; аналіз останніх публікацій з проблеми; 

невирішені частини дослідження, мета дослідження, виклад основних 

результатів та їх обґрунтування; висновки та перспективи подальших 

досліджень; 

– усі структурні розділи в тексті повинні бути виділені жирним 

шрифтом; 

– усі статистичні дані повинні бути підкріплені посиланнями на джерела; 

– усі цитати повинні мати посиланнями на джерела; 

– небажаними є посилання на підручники та науково-популярну 

літературу; 

– небажаними є посилання на власні публікації; допускаються 

такіпосилання лише в разі нагальної потреби; 

– якщо в огляді літератури або у тексті статті є посилання на прізвище 

вченого – його публікація повинна бути у загальному списку літератури 

після статті; 

– вторинне цитування не дозволяється. 

Вимоги до 

оформлення 

– інтервал – 1,15; 

– шрифт – 12 пт.  

– поля – по 2 см з кожного боку; лише Microsoft Word, doc, docx. 

– шрифт Times New Roman.  

– усі нетекстові об’єкти мають бути побудовані із застосуванням засобів 

Microsoft (Microsoft Excel Chart, Microsoft Equation тощо). 

–  упобудові графіків слід враховувати, що журнал є чорно-білим; 

– у формулах слід використовувати  лише розповсюджені символи із 

стандартного набору; 

– таблиці мають бути пронумеровані, кожна повинна мати назву; 

– усі малюнки та графіки повинні бути пронумеровані та мати назву. 

Список 

джерел 

не менше 10 позицій, мовами оригіналу, оформляється згідно з ДСТУ 

8302:2015. 

 У тексті рукопису посилання на літературу беруться в квадратні дужки.  

  

 

Вимоги до структури та оформлення статей 
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Заявка на участь  

у VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції  

«Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного 

розвитку вищої освіти України» 

5 жовтня 2018 року 

м. Київ 

КНУТД 
  

Прізвище ___________________________________________________ 

 

Ім’я ________________________________________________________ 

 

По-батькові _________________________________________________ 

 

Науковий ступінь, вчене звання ________________________________ 

 

Наукові інтереси _____________________________________________ 

 

Плануєте очну/заочну участь___________________________________ 

 

Місце роботи ________________________________________________ 

 

Посада  _____________________________________________________ 

 

Робоча адреса: _______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  

Адреса для листування (з індексом) _____________________________ 

____________________________________________________________ 

  

Телефон  (з кодом міста) та (або) 

мобільний____________________________________________________ 

 

E-mail _______________________________________________________ 

  

Назва доповіді _______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5 


