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ХХІ Міжнародної науково-

практичної конференції 

(23 листопада 2022 року) 

 

Мета конференції. 

Обмін результатами досліджень з 

методології теорії та практики 

розвитку підприємництва в Україні. 

  

Робота конференції планується 

за такими напрямами: 

1. Проблеми розвитку 

підприємництва в Україні 

2. Сучасні проблеми економіки 

 

Адреса оргкомітету: 

Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 37,  

КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 7, 

кафедра економіки і 

підприємництва, ауд. 522.  

тел. 204-98-58 

Е-mail: conf.keip@ukr.net 

 

Технічний секретар:  

 

кандидат економічних наук, 

Погребняк Анна Юріївна  

тел. 068 850 61 41 з 10 до 17 години 
 

 

 Бажаючих взяти участь у роботі 

ХХІ Міжнародної науково-

практичної конференції, що 

проводиться на базі кафедри економіки 

і підприємництва,  просимо заповнити 

реєстраційну картку учасника 

конференції за посиланням:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS

fKCpKs2st3fFf3lEx2pTFWy8SmX_teRPhHr

Q-BrKximkdzyQ/viewform 

 Для включення доповіді до 

програми конференції необхідно до  

16 листопада 2022 року надіслати тези 

доповіді та реєстраційну картку 

учасника конференції. Вимоги до 

оформлення тез доповіді додаються.  

 Сплатити організаційний внесок 

(60 грн. − дистанційна участь з 

отриманням електронного збірника) 

та надіслати відскановану 

(сфотографовану) квитанцію. Назва 

файлу має бути підписана відповідно до 

прізвища та ініціалів учасника 

23 

листопада 

2022 року 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKCpKs2st3fFf3lEx2pTFWy8SmX_teRPhHrQ-BrKximkdzyQ/viewform
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конференції (наприклад: 

Васильченко_С.Т._Квитанція). 

Банківські реквізити надсилаються 

учаснику тільки після затвердження тез 

до друку. 

 Тези доповідей, відібрані 

експертною комісією, будуть 

надруковані у збірнику тез конференції. 

Один автор може подати не більше двох 

тез. 

 Мова доповіді: українська, 

англійська. Форма участі: доповідь до 5 

хвилин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

 Приймаються до друку тези доповіді 

обсягом 1 сторінка, набраних у редакторі Word 

for Windows у вигляді комп’ютерного файлу. 

Назва файлу prizvyshtce.doc або *rtf; vidomosti_ 

prizvyshtce.doc або *rtf. 

 Шрифт Times New Roman Cyr, розмір 

12. Міжрядковий інтервал – 1,  поля (праве-1, 

ліве –3, верхнє та нижнє по 2 см). 

 Назва файлу повинна відповідати 

прізвищу першого співавтора. Список 

літератури нумерувати вручну.  

 Редколегія залишає за собою 

право відбору, тези оформлені не за 

вимогами і здані не вчасно розглядатися 

не будуть. Надані до оргкомітету 

матеріали не повертаються. 

Тези приймаються до  
16 листопада 2022 р. електронною 

поштою:  

conf.keip@ukr.net 

тема  листа: конференція_прізвище 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад оформлення тез: 

 

Васильченко Є.А. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського 

ФММ, гр. УЕ-12 

 

ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ 

ПІДПРИЄМСТВ ТА 

ІНВЕСТИЦІНІ ПРОЦЕСИ 

 

 Тема є актуальною на 

сучасному етапі розвитку 

економіки нашої країни. 

 ............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З повагою, оргкомітет. 

 



 


