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Мета конференції: Обговорення маркетингових проблем розвитку бренд-менеджменту в 

Україні та світі, пошук шляхів інтеграції теорії та практики 

Шановні колеги! 
11 березня 2021 року в Київському національному торговельно-економічному 

університеті у форматі онлайн відбудеться ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

з проблем інтеграції теорії та практики бренд-менеджменту в Україні та у світі. 

На конференції передбачається робота за такими напрямами: 

•  Сучасні тенденції формування й розвитку бренд-менеджменту в Україні та у світі. 

•  Маркетингові інструменти та технології в бренд-менеджменті. 

•  Технології управління брендом в цифровому просторі. 

•  Брендинг в системі публічного управління. 

•  Проблеми підготовки компетентних фахівців з бренд-менеджменту. 

До участі у конференції запрошуються викладачі, науковці, аспіранти, докторанти, 
слухачі магістратури, студенти, фахівці у сфері бренд-менеджменту, представники органів 
державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та всі 
зацікавлені особи. 



 

 

 
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ - БЕЗКОШТОВНА 

Для участі необхідно зареєструватися за посиланням  https://u.to/53-xGg   
• Після отримання заявки на участь Вам буде надіслано посилання на Zoom-конференцію. 
• Матеріали конференції надсилаються на адресу: konfbrand@gmail.com. до 01.03.2021 

року. 
• Всі учасники конференції отримають електронний сертифікат.  
• Збірник тез доповідей конференції буде опубліковано на сайті КНТЕУ до 25.03.2021 року. 
 

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ 
Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора матеріалів (Клименко_тези).  
Матеріали приймаються у форматі документу Microsoft Word.  
Мова написання тез: українська, англійська. Обсяг тез доповіді – повні 2-4 сторінки. 
Основні вимоги:  
• орієнтація сторінки книжна; 
• поля документу: справа та зліва – 25 мм, зверху – 25 мм, знизу – 20 мм; 
• шрифт Times New Roman 14; інтервал – 1,0; 
• формули – у редакторі Equation; 
Структура тексту: 
1. Назва тез доповіді (великі літери, жирний шрифт, по центру, кегль - 14); 
2. Прізвище та ініціали автора (жирний шрифт, праворуч, кегль - 14); 
3. Відомості про автора: вчене звання повністю, вчений ступінь, місце роботи/навчання  
(звичайний шрифт, праворуч, кегль - 14, без виділення); 
4. Ключові слова: мовою тез/ переклад на англійську мову; 
5. Обов'язково список використаних джерел (звичайний шрифт, по ширині). 

Координатори конференції від КНТЕУ 
Бондаренко Олена Сергіївна, 

завідувач кафедри маркетингу, 
тел.: (044) 531 - 48 – 37 

Лабурцева Олена Іванівна, 
проф. кафедри маркетингу 

тел.: (044) 531 - 48 – 38 
Відповідальний секретар 

доц. каф. маркетингу 
Клібанська Олена Миколаївна 

 
За зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тез доповідей автор несе 

особисту відповідальність 
 

https://u.to/53-xGg


 

 

Зразок оформлення тез 
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