МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського”
КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ
ЕКОНОМІКИ

ЗАЯВКА*

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Кафедра теоретичної та прикладної економіки
на участь у роботі V Всеукраїнської
КПІ ім. Ігоря Сікорського, наші партнери
науково-практичної конференції
запрошуємо
Вас
взяти
участь
у
V
“Глобалізація напрямів формування
Всеукраїнській науково-практичній конференції
промислового потенціалу в умовах
з міжнародною участю «Глобалізація напрямів
постіндустріальних трансформацій”
формування промислового потенціалу в
умовах постіндустріальних трансформацій»,
ПІБ ___________________________________
що відбудеться 18 грудня 2019 року.
Мета
конференції:
дослідження
і Науковий ступінь, вчене звання___________
обґрунтування
теоретико-методичних
та
науково-практичних
надбань
в
галузі Місце роботи
формування промислового потенціалу в (навчання)_____________________________
умовах постіндустріальних трансформацій

ДВНЗ “Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана”
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Wyższa Szkoła Gospodarki (Bydgoszcz, Polska)
Львівський національний університет імені Івана
Франка
КАФЕДРА ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ
МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ

V Всеукраїнська науково-практична конференція
з міжнародною участю
“ГЛОБАЛІЗАЦІЯ НАПРЯМІВ ФОРМУВАННЯ
ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ
ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ”

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ
КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Економічна теорія. Економіка та управління
2.

3.
4.

5.

національним господарством.
Інноваційно-інвестиційні і трансформаційні
процеси в економіці. Економіка сталого
розвитку.
Індустрія 4.0. Інформаційний менеджмент.
Стратегічні орієнтири розвитку підприємств.
Формування промислового потенціалу
України.
Фінанси. Аналітика фінансового ринку.

Робочі
мови
конференції:
англійська, польська

Науковий керівник (для студентів/аспірантів)
__________________________________________
Назва
доповіді___________________________________
__________________________________________
Назва тематичного напряму
___________________________________________
Телефон _____________________

українська, Е-mail:______________________

Форма участі: Очна Заочна
Регламент участі у конференції – виступ до
10 хвилин (очна участь) / публікація тез без
* заповнюється за посиланням:
виступу (заочна участь).
.

https://forms.gle/KHHSpGLPd8NNLiGy5

18 грудня 2019
м. Київ

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ*
Для
участі
в
конференції
необхідно
зареєструватись
за
посиланням:
https://forms.gle/KHHSpGLPd8NNLiGy5
і надіслати в оргкомітет в електронному
вигляді тези доповіді (tezy_prizvische), до 8
грудня 2019 р. на електронну адресу:
conf.dtae@gmail.com; копію квитанції про
оплату (kvitan_prizvische)- до 12 грудня
2019 р. Сплата організаційного внеску
відбувається після прийняття тез до
друку (просимо вказувати прізвище
автора у призначенні платежу!).
Після прийняття тез до публікації
авторам надсилається на електрону адресу
детальна інструкція щодо реєстрації, оплати та
електронного подання тез на сайті конференції
(http://ktpe-conf.kpi.ua). Звертаємо Вашу увагу
на те, що розміщення матеріалу авторами
на сайті конференції є обов’язковою
умовою публікації роботи у електронному
Збірнику тез конференції!
Звертаємо Вашу увагу на те, що
електронний збірник тез доповідей матиме
ISBN.
Відповідальність за науковий рівень
тез доповіді, обґрунтованість висновків, а
також,
достовірність
результатів
і
дотримання авторських прав несуть автори.
Організаційний внесок:
Очна, заочна участь - 130 гривень;
Для студентів - безкоштовно.
* детальніше див. Додатки

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ДОПОВІДІ*

Зразок оформлення тез доповідей

Тези доповіді мають відповідати тематичній
спрямованості збірника (див. напрями роботи
конференції) та бути логічно структурованими –
містити
вступну
частину,
що
описує
актуальність дослідження, основну (викладення
матеріалів дослідження) і заключну частину
(висновки
і
перспективи
подальших
досліджень).
Обсяг – 1-3 повні сторінки тексту формату
А4. Текст має бути надрукованим через 1
інтервал з використанням шрифту Arial, кегель
шрифту – 12. Абзаци – 1,5 см, поля: верхнє,
праве, ліве – 2,5 см, нижнє -2,8 см.
Тези мають бути виконані у редакторі
Microsoft Word. Детальні вимоги до структури і
оформлення тез подані у Додатку 2. Інструкція
до оформлення тез доповіді. Дана інструкція
оформлена згідно вимог і може бути
використана як шаблон. Прохання, перед
завантаженням файлу на сайт конференції,
перевірити всі деталі готового рукопису.
До тез доповіді окремою сторінкою
подається анотація (див. Додаток 3.)
Посилання на джерела
обов’язковим.
Список

оформлюється
8302:2015.

за

інформації

є

літератури
вимогами
ДСТУ

Петренко О. П.
к.е.н., доцент,
Національний технічний університет
України «КПІ імені Ігоря Сікорського»
ORCID ID
Василенко Д. А.
студент гр. УП-51, ФММ,
Національний технічний університет
України «КПІ імені Ігоря Сікорського»
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА
ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
Сучасний стан економіки України
передбачає … (12, вирівнювання по ширині
сторінки, відступи до/після 0 пт)
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Список літератури оформлюється за
вимогами
ДСТУ
8302:2015
http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2017/
Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf
1.Акмеологічні засади публічного управління /
Є. І. Ходаківський та ін. Вісник ЖНАЕУ. 2017. №
1, т. 2. С. 45–58.
2.Крушельницька О. В., Мельничук Д. П.
Управління персоналом : навч. посіб. Вид. 2-ге,
переробл. і допов. Київ, 2005. 308 с.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
Кафедра теоретичної та прикладної економіки
Тези, що не відповідають вимогам або КПІ ім. Ігоря Сікорського
подані пізніше встановленого строку, до вул. Політехнічна,12, корп. 17, кімн. 216.
м. Київ, Україна, 03056
публікації не приймаються.
Контакти:(044) 204-98-63, 204-85-07

Додаток 1

Процес подання тез до оргкомітету
Для авторів з науковим ступенем та аспірантів:





Здійснюється реєстрація за посиланням: https://forms.gle/KHHSpGLPd8NNLiGy5 ; тези доповіді
(tezy_prizvischе) подаються на електронну адресу оргкомітету conf.dtae@gmail.com до 8 грудня
2019 р.
Після отримання повідомлення про прийняття тез до публікації здійснюється реєстрація, сплата
організаційного внеску та електронне подання тез на сайті конференції (http://ktpe-conf.kpi.ua).
Звертаємо Вашу увагу на те, що розміщення матеріалу авторами на сайті конференції є
обов’язковою умовою публікації роботи у Збірнику тез конференції!
Сплата організаційного внеску відбувається після прийняття тез до публікації (просимо
вказувати прізвище автора у призначенні платежу!)

Для студентів:


Тези доповіді подаються на розгляд науковому керівникові і, за умови позитивного(!) відгуку
наукового керівника, подаються на електронну адресу оргкомітету conf.dtae@gmail.com до 8
грудня
2019 р.,одночасно
здійснюється
обов’язкова
реєстрація
за
посиланням:
https://forms.gle/KHHSpGLPd8NNLiGy5



Після отримання повідомлення про прийняття тез до друку здійснюється реєстрація, та
електронне подання тез на сайті конференції (http://ktpe-conf.kpi.ua). Звертаємо Вашу увагу на
те, що розміщення матеріалу авторами на сайті конференції є обов’язковою умовою
публікації роботи у Збірнику тез конференції!

Додаток 2

Інструкція до оформлення тез доповіді

Прізвище І. П. (12 жирн., вирівн. прав.)
науковий ступінь, вчене звання, посада
місце роботи: назва установи (у називному відмінку)
(12 курсивн., вирівн. прав.)
ORCID ID
Прізвище І. П.(для кожного співавтора)
(12 жирн., вирівн. прав., для наст. автора відступ до - 12 пт., після - 0 пт)
шифр групи, факультет (абревіатура) (для студентів)
місце навчання (для студентів): назва установи (у називному відмінку)
НАЗВА (12 жирн., вирівн. по центру, відступ до/після 12 пт.)
Дана інструкція оформлена згідно вимог і може бути використана як
шаблон (з розширенням файлу *doс або *doсx). Прохання, перед
завантаженням файлу на сайт конференції, перевірити всі деталі готового
рукопису, у тому числі і порядок імен авторів. Переконайтеся, що Вами були
вказані правильні дані, а сторінки тез не пронумеровані.
Вступна частина (у тексті не виділяється).У цій частині описується
проблема, розгляду якої присвячене дослідження у загальному вигляді, і
здійснюється формулювання цілей дослідження (постановка завдання).
Результати дослідження (у тексті не виділяється). Дана частина
містить аналіз та обґрунтування отриманих наукових результатів.
Форматування окремих об’єктів
Усі ілюстрації, програмні коди і таблиці мають бути розташовані
безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці (не
наприкінці).
Посилання на джерела у тексті

посилання на джерела подаються у квадратних дужках, наприклад
[10];

сторінки відділяються комою [3, с. 35] – 3-є джерело 35-а сторінка;

у разі цитування кількох джерел одночасно, необхідно перерахувати
кожен номер окремо, у своїх власних дужках, через кому або тире: [3], [4],
[5], [6] або [3] – [6]
Списки
Списки оформлюються так:
–
нумеровані – «1.», «1)», «a)», «VI.»;
–
марковані – « – », «•».
Формули
Формули та окремі математичні символи і літери для позначення величин
у тексті мають бути набраними в редакторі MS Equation, без обрамлення та
заливки. Шрифт –TimesNewRoman12pt, вирівнювання по центру, нумерація – у
круглих дужках, праворуч.
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– найбільший індекс ряду

(1)
j

, такий що

Програмний код
Фрагменти програмного коду необхідно набирати шрифтом Courier New,
9 пт. Перед і після коду необхідно залишити один пустий рядок.
def nicedet(M):
s="$\\left|\\begin{array}{ccc} "
for i in
range(M.nrows()):
for j in range(M.ncols()):
s=s+" "+latex(M[i,j])
if j!=M.ncols()-1:
s=s+"&"
s=s+"\\\\"
Рисунки
Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти, скриншот сайту),
таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше,
або на наступній сторінці. На всі рисунки мають бути посилання в тексті. Ілюстрації
позначають словом «Рис.», нумерують послідовно арабськими цифрами,
вирівнюють по центру. Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. За
необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий
підпис). Назву рисунка пишуть з великої літери й обов’язково розташовують
посередині аркуша під ілюстрацією, курсив. Після назви крапку не ставлять. Якість
ілюстрацій повинна забезпечувати їхнє чітке відтворювання. Ілюстрації можуть
бути чорно-білими або кольоровими та мати єдиний стиль.
Перед рисунком і після його підпису необхідно залишити один порожній
рядок.
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Рис. 1. Поверхня похибок нечіткої системи типу Сугено

Таблиці
Таблиці нумеруються, вирівнювання по центру, без відступів. Підпис
«Таблиця 1»: курсив, вирівнювання справа. Формат назви таблиці: вирівнювання
по центру, напівжирний, положення – над таблицею. Після таблиці необхідно
залишити один порожній рядок.

Таблиця 1
Дидактичні можливості використання вебінар орієнтованих
платформ
Дидактичні завдання
Повідомлення
навчальної інформації,
ілюстрація пояснень
вчителя

Забезпечення групової
взаємодії

Засоби вебінар орієнтованої платформи
 аудіо-, відеоконференція
 електронна дошка
 спільне відвідування веб-сайтів
 демонстрація роботи програмного забезпечення
 демонстрація презентацій і файлів різноманітних
форматів
 текстовий чат, аудіо- відеоконференція
 спільна робота з електронною дошкою та
документами
 додаткові віртуальні кімнати для групового
навчання

Висновки та перспективи подальших досліджень (у тексті не
виділяється).У цій частині коротко підсумовуються результати дослідження
викладеного в основній частині, та обов’язково зазначаються напрямки
подальших досліджень.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ(10 жирн., вирівн. по центру, відступ до/після 12
пт.)
1. Акмеологічні засади публічного управління / Є. І. Ходаківський та ін. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 1,
т. 2. С. 45–58.
2. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом : навч. посіб. Вид. 2-ге,
переробл. і допов. Київ, 2005. 308 с.
3. Яцків Я. С., Маліцький Б. А., Бублик С. Г. Трансформація наукової системи України протягом
90-х років ХХ століття: період переходу до ринку. Наука та інновації. 2016. Т. 12, № 6. С. 6–14.
DOI:https://doi.org/10.15407/scin12.06.006.

Список використаних джерел оформлюється відповідно до стандарту ДСТУ
8302:2015 :
джерела в переліку посилань нумеруються й організовуються у порядку їх
згадування в тексті.
–

Додаток 3

Анотація. Текст анотації мовою тексту (у даному випадку, українською).
Зміст анотації має стисло і достатньо інформативно підсумовувати
основні ідеї й отримані результати дослідження. Розмір анотації повинен
становити приблизно 150–200 символів з проміжками. Зауважте, що
дані про авторів, назва, ключові слова та анотація, будуть використані
як метадані для опису Вашої публікації, тому вони повинні максимально
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Abstract. Abstract’s text in English. Abstract should briefly and quite
informative summarize the main ideas and received research results.
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possible. To provide a better content search on the web, please avoid overly
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