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Запрошують Вас узяти участь у роботі V Міжнародної науково-практичної конференції: 
«««ЕЕЕФФФЕЕЕКККТТТИИИВВВНННІІІСССТТТЬЬЬ   ОООРРРГГГАААНННІІІЗЗЗАААЦЦЦІІІЙЙЙНННООО---ЕЕЕКККОООНННОООМММІІІЧЧЧНННОООГГГООО   МММЕЕЕХХХАААНННІІІЗЗЗМММУУУ   

ІІІННННННОООВВВАААЦЦЦІІІЙЙЙНННОООГГГООО   РРРОООЗЗЗВВВИИИТТТКККУУУ   ВВВИИИЩЩЩОООЇЇЇ   ОООСССВВВІІІТТТИИИ», 
яка відбудеться 2 жовтня 2015 року  

у Київському національному університеті технологій та дизайну  
Напрями конференції: 
1.   Економічна політика держави щодо забезпечення доступу до якісної вищої 

освіти (модератори секції – В. І. Луговий, д.пед.н., проф., академік НАПН України, Перший 
віце-президент НАПН України; І .О. Лютий, д.е.н., проф., проректор з науково-педагогічної 
роботи (фінансово-економічні питання) Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка). 

2. Економічні фактори впливу на розвиток вищої освіти (модератори секції –      
С. А Єрохін, д.е.н., проф., ректор Вищого навчального закладу «Національна академія 
управління» ; С. М. Козьменко, д.е.н., проф., в.о. ректора ДВНЗ «Українська академія 
банківської справи Національного банку України»).  

3. Проблеми і шляхи модернізації економічного механізму функціонування 
вищої освіти (модератори секції – І. М. Грищенко, д.е.н., проф., чл.-кор. НАПН України, 
ректор Київського національного університету технологій та дизайну; С. М. Лебедєва, 
д.е.н., проф., ректор Білоруського торговельно-економічного університету споживчої 
кооперації (м. Гомель, Республіка Білорусь).  

4. Автономний університет у системі сучасних суспільно-економічних відносин 
(модератори секції – М. Є. Скиба, д.т.н., проф., чл.-кор. НАПН України, ректор 
Хмельницького національного університету; В. С. Пономаренко, д.е.н, проф., 
 ректор Харківського національного економічного університету. 

У роботі конференції беруть участь фахівці з України, Польщі, Словаччини, 
Німеччини, Китаю, Республіки Білорусь. 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. 
Заявки щодо участі у конференції (ПІБ, науковий ступінь, місце роботи, посада, контактний 

телефон, e-пошта) 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) у друкованій та електронній версіях необхідно подати до оргкомітету не пізніше                 
1 квітня 2015року за адресою:  

Україна, 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, Київський національний 
університет технологій та дизайну, Чубуковій О. Ю. або на e-mail: kek@knutd.com.ua 

Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у 
зазначений термін. Матеріли конференції та статті будуть опубліковані у фаховому виданні 
університету «Вісник КНУТД». 

Плата за участь: 
Організаційний внесок для участі у конференції 350 грн., який частково покриває витрати на 

підготовку конференції та її робочих матеріалів і проведення культурної програми. Організаційний 
внесок за заочну участь у конференції: 30 грн./стор. + 50 грн. за поштове пересилання збірника. 

Кошти перераховуються: на р/р 31251201203551 УДКСУ Печерського р-ну, ГУДКСУ       
м. Києва, МФО – 820019, ЄДРПО – 02070890. КНУТД.  В полі призначення платежу: «Оргвнесок 
(ПІБ особи, що прийматиме участь у конференції)» або оплата витрат на публікацію статті (ПІБ 
автора (ів)). 

Термін перерахування коштів до 3 вересня 2015 року. Квитки за проїзд, бронювання 
номеру у готелі, проживання та харчування оплачується учасниками самостійно. Розсилка запрошень 
учасникам конференції відбудеться після розгляду надісланих матеріалів оргкомітетом та сплати 
оргвнеску. 

 



Контактні особи: 
Відповідальний секретар  д.е.н., проф. Чубукова Ольга Юріївна, (044) 256-84-82 або 256-21-00 
Секретарі:  к.е.н., доц. Подольна Валентина Вікторівна,  380683215956  або (044) 256-21-00 
  к.е.н., доц. Шіковець Катерина Олексіївна,  380504439463  або (044) 256-21-00 
 

Вимоги щодо оформлення текстів доповідей 
1. Загальні відомості:  

– формат сторінки: А4 (210х297 мм)  
– орієнтація аркуша – книжкова  
– без нумерації сторінок  
– поля: 2,5 см  
– колонтитули: 1,25 см  

 
2. Вимоги до набору статті:  
       - обсяг від 5 до 15 сторінок; 

– міжрядковий інтервал 1,5;  
– слова без перенесень;  
– шрифт Times New Roman;  
– кегель – 12 pt;  
– абзацний відступ – 1,25 см, використовуючи опцію меню «Формат», «Абзац»;  
– формули, малюнки, таблиці – арабська наскрізна нумерація, заголовок: шрифт Times New 
Roman, 10 pt, напівжирний.  
– номери формул, на які є посилання, в круглих дужках з правого краю тексту.  
– таблиці – в WORD або EXCEL (без заливки), ширина – не перевищує 16 см.;  
– обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире (–);  
– лапки: « » («текст»);  
– дужки: ( ), [ ], { } – використовуючи «шаблони дужок» на клавіатурі;  
– виділення текстового фрагменту – курсив;  
– виділення окремих слів – напівжирний, або курсив, або підкреслювання (кольорове 
оформлення НЕ допускається); 
 

3. Послідовність структурних елементів статті:  
1. індекс УДК: верхній лівий кут, великими літерами, кегль – 12 pt, без абзацу;  
2. П.І.Б. авторів: кегль – 12 pt, вирівнювання по центру, без абзацу;  
3. Назва установи (закладу): кегль – 10 pt, вирівнювання по центру, без абзацу;  
4. НАЗВА СТАТТІ : великими літерами, кегль – 12 pt, напівжирний, вирівнювання по центру, 
без абзацу;  
5. анотація до статті українською мовою **: кегль – 12 pt, курсив, з абзацним відступом – 1,25 
см., міжрядковий інтервал – 1, вирівнювання по ширині;  
6. ключові слова українською мовою: напівжирний курсив, 5 – 6 слів чи словосполучень : кегль 
– 12 pt, з абзацним відступом – 1,25 см., вирівнювання по ширині;  
7. через рядок – основний текст статті: кегль – 12 pt, з абзацним відступом – 1,25 см., 
вирівнювання по ширині. Структурні елементи текстової частини:  

– Вступ – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними 
завданнями (5-10 рядків); актуальність і доцільність питання (5-10 рядків); останні 
дослідження та публікації, на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної 
проблеми, котрим присвячується дана стаття (звичайно ця частина статті становить близько 
1/3 сторінки).  
– Постановка завдання – формулювання цілей статті. Вказаний розділ вельми важливий, бо 
з нього читач визначає корисність для себе пропонованої статті; мета статті випливає з 
постановки загальної проблеми і огляду раніше виконаних досліджень, тобто дана стаття має 
на меті ліквідувати “білі плями” у загальній проблемі (обсяг цієї частини статті 5-10 рядків).  
– Основний матеріал – виклад власне матеріалу дослідження (від 5-6 сторінок тексту). 
Невеликий обсяг потребує виділення головного у матеріалах дослідження; іноді можна 
обмежитися тільки формулюванням мети дослідження, короткою згадкою про метод 
вирішення задачі і викладом отриманих результатів; якщо на обсяг статті не має суворих 
обмежень, то доцільно описати методику дослідження повніше.  



– Висновки – у закінченні наводяться висновки з даного дослідження і стисло подаються 
перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.  
– Список літератури – елемент бібліографічного апарату, котрий містить описи 
використаних джерел в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.  

8. Список використаної літератури: вирівнювання по центру, без абзацу; розміщується в кінці 
статті;  
9. список літератури: кегль – 12 pt, з абзацним відступом – 1,25 см., вирівнювання по ширині; 
список літератури подається у порядку посилань;  
10. Рекомендовано до публікації ____________ (звання, ПІБ);  
11. «Стаття надійшла до редакції ______ (дата)»;  
12. розширені анотації російсько/англійською мовою **: кегль – 12 pt, з абзацним відступом – 
1,25см., міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання по ширині:  
**Анотація на українській, російській та англійській мовах готуються у розширеному вигляді та 
повинні мати наступну структуру: 
Укр. мова  Рус. яз.  Eng.  Кіл-ть знаків, до…  
Мета  Цель  Purpose  100  
Методика  Методика  Methodology  300  
Результати  Результаты  Findings  400  
Наукова новизна  Научная новизна  Originality  100  
Практична значимість  Практическая значимость  Practical Value  100  
 

4. Порядок подачі рукопису статті: 
1) подаються електронний файл рукопису в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 
(версії 97/2000/ХР/2003). Назва файлу: Прізвище_statja_ukr.doxc;  
2) електронний файл розширених анотацій на українській, російській та англійській мовах – в 
текстовому редакторі Microsoft Word for Windows (версії 97/2000/ХР/2003). Назва файлу: 
Прізвище_anot.doxc; 
3) відомості про автора (-ів) (укр., рос. та англ. мовами). Назва файлу: Прізвище_vidom.doxc;  
4) підписану та завірену рецензію;  
5) заяву про опублікування статті;  
6) угоду про публікацію з автором (-ами) статті про авторські права;  
7) відсканований платіжний документ. Назва файлу: Прізвище_oplata.doxc. 
 
Розширені правила оформлення та подання матеріалів для публікації (правила для авторів, 
анкету, договір) можна завантажити. 



Заявка на участь  
у V Міжнародній науково-практичній конференції  

«Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного 
розвитку вищої освіти України» 

2 жовтня 2015 року 
м. Київ 
КНУТД 

 
Прізвище ___________________________________________________ 
Ім’я ________________________________________________________ 
По-батькові _________________________________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання ________________________________ 
Наукові інтереси _____________________________________________ 
 
Місце роботи ________________________________________________ 
Посада  _____________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Робоча адреса: _______________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Адреса для листування (з індексом) _____________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Телефон  (з кодом міста) та мобільний ___________________________ 
Факс ________________________________________________________ 
E-mail _______________________________________________________ 
 
Назва доповіді _______________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
 
 


