
 
 

Міністерство освіти і  науки України 

Державний торговельно-економічний університет 

Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України 

Університет Кі Вест (США) 
 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь 

у XIV Міжнародному бізнес-форумі  

«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ» 
 

Дата проведення: 23 березня 2023 року, 11.00-14.00. 

Місце проведення: Державний торговельно-економічний університет. 

Форма спілкування: zoom-відеоконференція. 

Метою бізнес-форуму є обговорення актуальних проблем розвитку інноваційних 

процесів в Україні в умовах викликів воєнного стану.  

 

Робота бізнес-форуму планується за напрямами:  

 вплив воєнного стану на інноваційні процеси в країні;  

 інноваційна діяльність як фактор світової інтеграції та повоєнного відновлення 

України; 

 інноваційні технології у сфері внутрішньої та зовнішньої торгівлі:  зміна 

цінностей, пріоритетів, трендів; 

 управління інноваційними проєктами та стартапами; 

 захист об’єктів інтелектуальної власності і міжнародний трансфер технологій; 

 інноваційна функція бізнес-освіти; 

 досвід бізнес-асоціацій та галузевих об’єднань в системі розвитку інноваційної 

діяльності. 
 

Для участі в дискусії запрошені представники органів державної влади, бізнесу, 

наукових, освітніх і громадських організацій, ЗМІ. 
 

Регламент роботи бізнес-форуму: 

доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв; 

доповідь на секційному засіданні – 7 хв; 

виступ в обговоренні (дискусії) – 3 хв. 
 

Робочі мови бізнес-форуму: українська, англійська. 
 

Умови участі у бізнес-форумі 
 

Для участі у заході необхідно до 13.03.2023 заповнити реєстраційну форму на 

сайті www.ivk.knute.edu.ua або за посиланням, наведеним нижче, та надіслати на 

електронну адресу оргкомітету (business.forum.ivk@gmail.com) тези доповіді 

(електронний варіант).  

 

http://www.ivk.knuteu.edu.ua/
mailto:business.forum.ivk@gmail.com


 

Реєстраційна форма учасника за посиланням 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft5EIcvvelM0XOkCA1StZ

KvfiqTq5S1UITb30o78UcCN92Ig/viewform  

 

або на сайті Інституту вищої кваліфікації   

 
 

Публікація матеріалів 

За результатами бізнес-форуму планується видання збірника тез в електронному 

вигляді, якому буде присвоєно DOI. Електронну версію збірника буде розміщено на 

сайті ДТЕУ.  

Оргкомітет залишає за собою право відбору тез доповідей для публікації. 

Погоджуючись взяти участь у бізнес-форумі, автор (автори) висловлює(-ють) 

згоду на опублікування матеріалів своїх доповідей у мережі Інтернет. 

Робота бізнес-форуму буде висвітлена у засобах масової інформації.  

Учасники бізнес-форуму мають можливість опублікувати статті в журналі 

«SCIENTIA FRUCTUOSA» (фаховий з економічних та філософських наук), «Товари 

та ринки» (фаховий з технічних наук), «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, 

право» (фаховий з економічних та юридичних наук), що включені до 

наукометричних баз даних Index Copernicus, Research Bible (Японія), Directory of 

Research Journals Indexing, Google Scholar (США). 
 

Вимоги до оформлення тез 

 Тези доповідей подаються українською, російською або англійською мовами, 

набрані в редакторі Microsoft Word (шрифт "Times New Roman", розмір – 15, 

інтервал – 1,0). Поля: справа та зліва – 25 мм, зверху – 20 мм, знизу – 25 мм.  

 Обсяг тез виступу – не більше 2-х повних сторінок. 

 Кількість авторів – не більше трьох осіб. 

 Розташування на сторінці: у правому верхньому куті прізвище та ініціали автора 

(авторів) із зазначенням наукового ступеня, посади, місця роботи; через 

інтервал  – назва тез (великими літерами, по центру), через інтервал з 

орієнтацією по ширині сторінки – текст доповіді. Літературні джерела повинні 

бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті. Список 

використаних джерел наводиться наприкінці тез згідно зі встановленими 

вимогами. 
 

 

 

За додатковою інформацією звертатись до оргкомітету бізнес-форуму: 

Інститут вищої кваліфікації ДТЕУ 

тел. (+38044) 529 61 45;  529 33 49  

business.forum.ivk@gmail.com 

www.ivk.knute.edu.ua 
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