
   
 

Інформаційний лист 
Запрошуємо взяти участь у роботі Дискусійної платформи 

 

«Євроінтеграційний ресурс розвитку глобального підприємництва», 

 

що відбудеться 17 травня 2019 року. 

в рамках проекту KNEU Creative Spark 

Організатори: 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 

(Україна) 

Державна вища професійна школа в Коніні (Польща) 

Державний вищий навчальний заклад ім. проф. Станіслава Тарновського 

(Польща) 

Бізнес школа Хенлі, Університет Редингу (Велика Британія) 

Дискусійна платформа проводиться за підтримки: 

British Council  

Всеукраїнської Громадської Організації «Асоціація економістів-

міжнародників» 

 

 

 

 

 
 



Наукова рада: 

Лук’яненко Дмитро – голова, доктор економічних наук, професор, ректор, 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» (Україна) 

Антонюк Лариса – доктор економічних наук, професор, директор Інституту 

вищої освіти, проректор ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» (Україна) 

Поручник Анатолій – доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри міжнародної економіки, директор Інституту бізнес-освіти, ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

(Україна) 

Столярчук Ярослава – доктор економічних наук, професор, Директор 

центру науки та інновацій ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» (Україна) 

Павлак Мирослав – ректор, професор, доктор габілітований Державної 

вищої професійної школи в Коніні (Польща) 

Зімній Артур – проректор, доктор габілітований, кафедра менеджменту та 

логістики Державної вищої професійної школи в Коніні(Польща) 

Шипа Петр – професор, доктор габілітований, завдувач кафедри фінансів, 

обліку та логістики Державної вищої професійної школи в Коніні (Польща) 

Чернявська Тетяна – професор, доктор габілітований, Державна вища 

професійна школа в Коніні (Польща) 

Мачашчик Павел – доктор габілітований, ректор Державного вищого 

навчального закладу ім. проф. Станіслава Тарновського (Польща) 

Брітченко Ігор – доктор габілітований, професор Державного вищого 

навчального закладу ім. проф. Станіслава Тарновського (Польща) 

Белицький Максим – PhD, доцент Бізнес школи Хенлі, Університет Редингу 

(Велика Британія) 

 

Організаційний комітет: 

Цимбал Людмила – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет» 

Бусарєва Тетяна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет» 

Москалюк Наталія – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет» 

Ковтонюк Катерина - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет» 

Сікорський Юрек – виконавчий директор Центру підприємництва Хенлі, 

Університет Редингу, Велика Британія  

 



Умови участі в роботі дискусійної платформи: 

Для участі в роботі дискусійної платформи необхідно зареєструватися за 

посиланням до 10.05.19р.: 

https://docs.google.com/forms/d/1w8Nlk-0sNnnIIMrvhI-

5FIix7iFT4pIRMm8hzgljjaA/edit 

 

За результатами роботи Дискусійної платформи планується випуск 

електронного збірника тез та доповідей. Тези необхідно надіслати на адресу 

організаційного комітету: 

conferenceKNEU@gmail.com 

 

Розмір організаційного внеску 

- Очна участь, що передбачає друк тез чи матеріалів доповіді 350 грн. 

(включаючи матеріали Дискусійної платформи) 

- Дистанційна участь, що передбачає друк тез – 250 грн.  

 

Робочі мови: українська, англійська, польська. 
 

Правила оформлення тез та умови публікації 

До друку приймаються тези, написані на одній з робочих мов 

(українська, англійська, польська), обсягом до 3 сторінок, включаючи 

рисунки, таблиці та список використаних джерел. 

Вимоги до оформлення тез: 

 прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, 

установа, місто, країна (шрифт ТimesNewRoman, кегль 14 рt, 

інтервал 1, розміщення - в правому верхньому куті першої 

сторінки); 

 назва статті - великими літерами (шрифт ТimesNewRoman, кегль 14 

рt, інтервал 1, вирівнювання по центру); 

 ключові слова мовою оригіналу тез і англійською мовою (не менше 

5 слів); 

 тези (текст) - шрифт ТimesNewRoman, кегль 14 рt, інтервал 1,0, 

відступ 1,25 см, вирівнювання - по ширині; 

 список використаних джерел - шрифт ТimesNewRoman, кегль 14 рt, 

інтервал - 1,0, вирівнювання - по ширині. 

Технічні вимоги: 

 Тези повинні бути підготовлені за допомогою редактора МSWord. 

Розмір сторінки - формат А-4. Поля сторінки - 2 см з усіх боків. 

Сторінки не нумеруються. Автоматичні переноси не 

використовуються. 

 Рисунки і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, 

де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Для назв 

таблиць, підпису рисунків використовується шрифт 

ТimesNewRoman, 14 рt., жирний. Всі ілюстративні елементи 

https://docs.google.com/forms/d/1w8Nlk-0sNnnIIMrvhI-5FIix7iFT4pIRMm8hzgljjaA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1w8Nlk-0sNnnIIMrvhI-5FIix7iFT4pIRMm8hzgljjaA/edit
mailto:conferenceKNEU@gmail.com


(зображення, малюнки та ін.). Повинні бути згруповані як єдиний 

об'єкт. Формули розміщуються по центру з нумерацією по правому 

краю. Для набору формул використовується редактор формул МS 

Office. Забороняється використовувати скановані об'єкти! 

 Список літератури подається в кінці тексту мовою оригіналу. 

Посилання на праці всіх вчених, прізвища яких згадуються в тексті 

і джерела статистичних даних обов'язкові. Бажано, щоб посилання 

були на першоджерела. Посилання на джерело і сторінки в ньому 

подаються в квадратних дужках по тексту. Джерела в списку 

літератури повинні бути оформлені відповідно до нормативних 

вимог, в алфавітному порядку. 

Примітки: 

 автор наукової роботи відповідає за правильність, достовірність і 

належність йому особисто викладеного матеріалу, точність 

викладених у роботі фактів (даних) і якість перекладу цитат з 

іншомовних джерел (за наявності); 

 право редагувати і рекомендувати тези до публікації залишається 

за редакційною колегією.  

 

Кінцевий термін подачі тез 15 травня 2019 на електронну адресу 

організаційного комітету:  

conferenceKNEU@gmail.com 

 

В темі листа вказати «Тези» 

Назва файлу має відповідати прізвищу автора  

(наприклад,  Ivanenko_Theses) 

 

Сплачувати організаційний внесок необхідно лише після підтвердження 

відповідності тез вимогам організаційного комітету. Реквізити для оплати: 

03057, м. Київ, просп. Перемоги 54/1, 

р/р 35217044016380 в  ДКСУ  м. Києва 

Код банку 820172 

Код ЄДРПОУ 02070884 

ІПН 020708826650 

Витяг з реєстру № 1526594506013 

 

 

Відскановану копію (чи фотокопію) квитанції необхідно надіслати на адресу 

організаційного комітету.  

 

Засідання будуть проводитися у форматі доповідей (з презентацією у форматі 

.ppt/.pptx/.pdf). Регламент: для доповіді – до 10-ти хвилин, для обговорення – 

5 хвилин. 

 

Учасникам Дискусійної платформи будуть видані Сертифікати учасників 

mailto:conferenceKNEU@gmail.com


 

Проживання за рахунок учасників Дискусійної платформи, за необхідності 

може бути надано підтримку у бронюванні готелю.  

 

Початок роботи: 17.05.2019 о 10.00 

 


