
ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!  

у квітні 2016 року 

у межах роботи щорічної наукової студентської конференції  

«Інноваційний ресурс соціально-економічного прогресу 

України»,  з метою широкого обговорення результатів 
студентських досліджень кафедра економіки підприємств 
організує розміщення на сайті університету доповідей студентів  
за секціями: 

 

 

Секція 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ   

Науковий керівник секції - Швиданенко Г.О.  

зав. кафедри економіки підприємств, к.е.н., професор 
 

Секція 2. ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ  

Науковий керівник секції - Шергіна Л.А., к.е.н., доцент 

кафедри економіки підприємств 
 

Секція 3. ЕКОНОМІКА ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   

Науковий керівник секції – Кукоба В.П.,  заст. зав. кафедри 

економіки підприємств з навчально-методичної роботи, 

д.е.н., професор 

Секція 4. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВАРТІСНО-

ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  

Науковий керівник секції – Рєпіна І.М., заст. зав. кафедри 

економіки підприємств з наукової роботи, д.е.н., професор 

 

Секція 5. ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙ  

Науковий керівник секції – Павленко І.А, директор 

Інституту інноваційного підприємництва, д.е.н., професор 

кафедри економіки підприємств 

 
Для активізації участі студентів у проведенні даного заходу передбачене заохочення у вигляді 

додаткових 5 балів (10 балів ПМК) за дисциплінами що вивчаються, якщо вони поглиблюють 

теоретичні знання предмету. 

Реєстрація на конференцію до 1 квітня 2016 року за формою:  
Секція №_____________________________________________________________ 
№ ПІБ курс спеціальність, 

факультет 

група назва доповіді Науковий 

керівник 

Контакти (моб. 

Тел., E-mail 

      

 

  

на електронну адресу: 
naukovibarvu@gmail.com 

mailto:naukovibarvu@gmail.com


Секційні засідання за напрямом «Економіка підприємства» 

будуть проводитися в інтернет-режимі  

Для розміщення на сайті університету до 15 квітня 2016 року приймаються 

матеріали, що включають   4 файли: 

- доповідь (стаття за вказаними вимогами) 

- фото студента у діловому стилі (у форматі зображення__ .jpg, цифрову або 

скановану щонайменше на 300 dpi, гарної якості,  обсяг не менш як 800 Кб). 

- презентацію до доповіді (виконана у форматі PowerPoint.  - кількість слайдів не 

повинна перевищувати 10 шт., 1 слайд має містити інформацію про: назву роботи, 

студентів-авторів роботи та наукового керівника) 

- відомості про автора(ів).  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

 

 
 

1. До участі у конференції приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше. 

2. Матеріали повинні бути представлені українською, російською або англійською мовою. 

3. Набір тексту виконується у редакторі MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт 

Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1,5, абзац – 1,0 см. Нумерація сторінок по середині під текстом. 

УДК [14 кегель] 

І.Б.Прізвище (наук.керівника) 

науковий ступінь, вчене звання, кафедра 

І.Б.Прізвище (студента) 

магістрант (бакалавр) кафедри 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» [14 кегель] 
1 інтервал 

                                                                                   НАЗВА СТАТТІ [14 кегель] 

Анотація. (не більше 75 слів, де чітко сформульовано головну ідею статті й обґрунтовано її актуальність) [12 кегель] 

Ключові слова: (3-10 слів) [12 кегель] 

                                                                                              1 інтервал 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  [14 кегель] NAME OF THE ARTICLE [14 кегель] 

Аннотация. Abstract. 

Ключевые слова: Keywords: 
2 інтервали 

Вступ. (постановка проблеми в загальному вигляді і її зв'язок з останніми дослідженнями і публікаціями, а також з 

важливими науковими і практичними завданнями, з обов'язковими посиланнями в тексті на використану літературу. 

Автор повинен виділити із загальної проблеми ту частину, яку він досліджує і показати її актуальність). 

[14 кегель] 

Постановка завдання. (формулювання мети і методів дослідження теми, що розглядається) [14 кегель] 

Результати. (виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням одержаних наукових результатів). [14 

кегель] 

Висновки. (наукова новизна, теоретичне і практичне значення досліджень, соціально - економічний ефект, який 

виникає внаслідок впровадження наукових результатів. Перспективи подальших наукових розробок у цьому 

напрямку). [14 кегель] 

2 інтервали 

Список використаних джерел [14 кегель] 

1. 

2. 

… 

2 інтервали 

Дата: __.__.__ 

 

 



4. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (Таблиця 1.Назва таблиці). Рисунки 

потрібно згрупувати єдиним графічним об’єктом та пронумерувати (Рис. 1. Назва рисунку). При наборі 

формул/рисунків/таблиць використовується вмонтований Word редактор. 

5. Назва статті друкується великими буквами, жирним шрифтом трьома мовами (українською, російською, 

англійською). Після назви друкується анотація і ключові слова (12 шрифт) також трьома мовами (див. 

табл. приклад оформлення статті). 

6. В кінці статті, через 2 інтервали вказується використана література. Посилання на літературу в тексті 

необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [1, с. 18; 2, с. 20-21], де перша цифра вказує 

порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне 

джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою. 

7. Всі статистичні дані та цитати мають бути підкріплені посиланнями на джерела. Назви праць у списку 

літератури розташовуються в порядку цитування. 

8. Після списку літератури вказується дата відправлення статті до редакції. Обсяг статті – 8-15 сторінок (до 

30 000 знаків з пробілами). Скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не 

допускається. 

9. В назві файлу повинно міститись прізвище автора та 2-3 ключових слова статті (Іваненко_Економічний 

потенціал України.doc/.docx). 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА (ІВ) 

 

Прізвище  __________________________________ 

Ім’я  _______________________________________ 

По батькові _________________________________ 

Назва організації ДВНЗ «Київський національний економічний  

університет імені Вадима Гетьмана»  

Факультет ___________________________________________________________________ 

Спеціальність________________________________________________________________ 

Магістерська програма (тільки для магістрів) ____________________________________ 

Курс________________ 

Група_______________ 

Телефон/факс _______________, моб. ____________________ 

E-mail ___________________________ 

 

Номер і назва секції Секція ___. ________________________________________________ 

Назва доповіді _______________________________________________________________ 

 Науковий керівник___________________________________________________________ 

УДК _____________________  

Дата __.__.__ 

 
 

mailto:aljona_solo@ukr.net

