
 

                      ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

 
 

 
 
 
 

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ 
У РОБОТІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО:  
ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД», 

ЯКА ВІДБУДЕТЬСЯ 
18 ТРАВНЯ 2018 РОКУ 

У ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» (УКРАЇНА, м. КИЇВ) 

 
Організатори конференції: 
 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» (Україна, м. Київ) 
 Абертейський університет (Abertay University, United Kingdom) 

 
Співорганізатори конференції: 
 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича  

(Україна, м. Чернівці) 
 Український католицький університет (Україна, м. Львів) 
 Сухумський державний університет (Грузія, м. Тбілісі) 
 Морська академія (Грузія, м. Батумі) 
 Академія Полонійна (Польща, м. Ченстохово) 
 Центр розвитку корпоративної соціальної відповідальності (Україна, м. Київ) 
 Фонд Східна Європа 
 ChildFund (Deutschland) 
 Український форум благодійників 
 Український кооперативний альянс 
 ГО «Поруч» 

 
Тематичні напрями роботи конференції: 
 Моделі та інноваційні підходи до соціального підприємництва. 
 Інновації як інструмент максимізації соціальної цінності. 
 Соціальне підприємництво за умов співпраці державних, приватних та 

неурядових організацій. 
 Командоутворення та фандрайзинг у соціальному підприємництві. 
 Ефективність нормативно-правового забезпечення соціальної підприємницької 

діяльності. 
 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. 
 
Форми участі: очна, дистанційна. 
 
Участь у конференції безкоштовна. 



 
Вимоги до оформлення тез: 

 
1. Тези доповідей не повинні перевищувати 3 (три) сторінки друкованого тексту  
формату А4, набраного у редакторі MS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегль 
(розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,0. Усі поля – 2 см. 
2. У верхньому правому кутку прізвище та ініціали автора (співавтора) –  
друкується напівжирним курсивом; нижче, курсивом –  науковий ступінь, вчене 
звання, посада, назва організації (закладу), де працює автор (співавтор) – весь текст 
вирівняний з правого боку.  
3. Назва тез друкується напівжирним шрифтом, вирівняна по центру.  
Нижче через один рядок – тези, вирівняні по ширині. 
4. Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Ілюстративні матеріали 
повинні бути якісними. 
5. Список використаних джерел має бути оформлений згідно з вимогами, що 
використовуються для оформлення наукових робіт. Посилання на джерела повинні 
позначатися в тексті у квадратних дужках порядковим номером цієї роботи за списком 
використаних джерел. 
 
Важлива інформація! Матеріали публікуються в авторській редакції. 
Відповідальність за науковий рівень тез доповідей, обґрунтованість висновків, 
достовірність результатів несуть автори. Редколегія залишає за собою право на 
редагування поданих матеріалів без погодження з автором, якщо це не змінює змісту 
тексту. Тези, що не відповідають вимогам або надіслані пізніше вказаного 
терміну, не розглядаються. 
 
Електронний збірник тез доповідей буде сформовано за результатами роботи 
конференції й розміщено на сторінці кафедри політичної економії на сайті ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана» до 25 травня 2018 р. 
 
Для участі в конференції необхідно до 11 травня 2018 р.: 
 заповнити гугл-форму заявки на участь у конференції за посиланням: 

https://goo.gl/uhU89j  
 надіслати тези доповідей на електронну адресу оргкомітету конференції: 

kpeof@kneu.edu.ua  
 отримати підтвердження редколегії про прийняття тез 

 
Адреса оргкомітету: Україна, 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1,  корпус 1,  
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 
кафедра політичної економії (к. 231), тел.: + 38 044 371 61 51 
E-mail: kpeof@kneu.edu.ua 
 
Контактна особа: Дуброва Людмила Михайлівна, секретар оргкомітету  

Контактний телефон: +38 067 727 86 22 
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