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Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  
XI Міжнародної науково-практичної 

конференції 
«Проблеми та перспективи розвитку 

підприємництва в Україні», 
яка відбудеться  

в Київському національному торговельно-
економічному університеті 

за адресою: м. Київ, вул. Кіото, 21, корпус Д 
 

До участі у конференції запрошуються 
науковці, докторанти, аспіранти, викладачі 

ВНЗ, практики, працівники урядових 
структур 

Робочі мови конференції: українська, 
англійська. 

 
Питання для обговорення: 

• бізнес в умовах пандемії: проблеми, 
трансформації, перспективи розвитку; 
• державна регуляторна політика в системі 
забезпечення розвитку підприємницької 
діяльності;  
• система оподаткування, обліку та звітності 
суб'єктів підприємницької діяльності: сучасні 
трансформації; 
• експортний потенціал суб’єктів 
підприємницької діяльності України: як 
посісти гідне місце в глобальній економіці; 
• інновації у розвитку підприємництва: 
світові тренди та українські реалії;  
• механізми фінансування розвитку 
підприємництва; 
• економічна безпека суб’єктів 
підприємницької діяльності в епоху 
мегаризиків; 
•  інформаційні технології та інформаційна 
безпека в підприємницькій діяльності; 

• партнерство науки та бізнесу: форми 
взаємодії. 

 
За результатами роботи конференції 

планується видання збірника тез 
конференції. 

Увага! Погоджуючись взяти участь в 
конференції, автор (автори) висловлює згоду 
на опублікування матеріалів своїх доповідей в 
мережі Інтернет.  

 
Умови участі: 

Бажаючих взяти участь у конференції 
просимо до 26 квітня 2021 року надіслати 
тези доповіді та відскановану копію 
платіжного документа про оплату публікації 
та сертифікату на адресу 

 
konf_debf@knute.edu.ua 

 
та заповнити реєстраційну форму за 
посиланням QR-код, наведеним нижче. 

 

 
 

 
Організаційний внесок за безпосередню 

участь – 250 грн, за дистанційну участь – 
200 грн. 

 
 
 
 
 

mailto:konf_debf@knute.edu.ua


Платіжні реквізити для сплати 
організаційного внеску:  
Київський національний торговельно-
економічний університет 
р/р 168201720313241001202016398 в 
ДКCУ у м. Києві  
Код банку 820172 код ЄДРПОУ 01566117 
код платежу 25010200  

Призначення платежу: за участь 
(прізвище, ім’я, по батькові) у 
конференції «Проблеми та перспективи 
розвитку підприємництва в Україні». 

 
За додатковою інформацією 

звертатись до оргкомітету конференції. 
Завідувач кафедри економіки та фінансів 
підприємства, д.е.н., професор Блакита 
Ганна Владиславівна тел. (044) 531-47-69; 
к.е.н., доцент Сілакова Ганна Віталіївна 
(096) 727-38-84; старший лаборант 
кафедри економіки та фінансів 
підприємства Фоя Анна Валеріївна (з 
питання друку тез доповідей) тел. (099) 
654-32-81; 
E-mail: konf_debf@knute.edu.ua 
 

 
Вимоги до оформлення тез: 

 
 Тези доповіді подаються однією з 

робочих мов конференції, набрані в 
редакторі Microsoft Word (шрифт 
"Times New Roman", розмір – 15, 
інтервал – 1,0; формули – в редакторі 
Microsoft Equation). Поля: справа та 
зліва – 25 мм, зверху – 20 мм, знизу – 
25 мм; відстань від краю до 
колонцифри (номера сторінки знизу) 

– 21 мм. Обсяг тез доповіді – до 3-х 
сторінок. 

 Кількість авторів – не більше трьох осіб. 
 

Схема побудови рукопису: 
 

• назва – великими літерами мовою 
оригіналу; 

• прізвище ім’я та по батькові автора/авторів 
– із зазначенням наукового ступеня та 
посади автора/авторів, а також місця роботи 
мовою оригіналу. 
 
Рукописи, оформлені без врахування 

вищевикладених вимог, оргкомітет розглядати 
не буде.  

Автори несуть відповідальність за зміст і 
достовірність поданих матеріалів. Подані 
матеріали не підлягають рецензуванню та 
публікуються у авторській редакції 

 
Учасники конференції мають можливість 

опублікувати статті у журналах «Вісник КНТЕУ», 
«Товари та ринки», «Зовнішня торгівля: 
економіка, фінанси, право» що є фаховими за 
Наказом МОН України (категорія Б) та включені 
до наукометричних баз даних. Вимоги до 
оформлення статей розміщені на сайтах: 
visnik.knute.edu.ua, tr.knute.edu.ua, 
zt.knute.edu.ua. 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 
учасника XІ Міжнародної науково-

практичної конференції 
«Проблеми та перспективи розвитку 

підприємництва в Україні» 
 
 

Прізвище _____________________________ 
Ім’я __________________________________ 
По батькові ___________________________ 
Повна назва організації _________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
Посада _______________________________ 
Науковий ступінь ______________________ 
Вчене звання __________________________ 
Поштова адреса (для листування) _________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
Контактний телефон ____________________ 
e-mail  ________________________________ 
Тема доповіді   _________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
Форма участі  (доповідь на пленарному/ 
секційному засіданні, повідомлення, виступ 
на секції, участь у дискусії, дистанційна 
участь) _________________________________ 
 
Необхідність сертифікату _________________ 
Необхідні технічні засоби _________________ 
Додаткова інформація для оргкомітету (у разі 
потреби) _______________________________ 
_______________________________________ 
Дата заповнення_________________________ 

 
 


