Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти
Міністерство освіти і науки України
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Київський національний торговельно-економічний університет
Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України
Молдавська Економічна Академія
Університет Кі Вест (США)
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь
у XIІ Міжнародному бізнес-форумі
«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ»,
який відбудеться 22 березня 2019 року
Місце проведення: м. Київ, вул. Кіото, 21, Київський національний торговельноекономічний університет, корпус Д (ауд. Д - 221).
Метою бізнес-форуму є розвиток інноваційних процесів на засадах консолідації
інтелектуальних ресурсів в умовах євроінтеграції.
Робота бізнес-форуму планується за такими напрямами:













інноваційна діяльність як фактор європейської інтеграції;
інноваційна функція бізнес-освіти;
інноваційні технології у сфері внутрішньої та зовнішньої торгівлі;
інноваційний розвиток малого та середнього бізнесу;
формування інноваційних бізнес-моделей малих та середніх підприємств;
управління інноваційними проектами та стартапами в малому та середньому бізнесі;
інноваційна політика в умовах децентралізації регіонів;
міжнародний трансфер технологій;
захист об’єктів інтелектуальної власності;
соціальні інновації та соціально-орієнтоване управління;
бізнес-асоціації та галузеві об’єднання в системі розвитку інноваційного
підприємництва;
інклюзивні інновації в реалізації Cтратегії сталого розвитку.

Для участі в дискусії запрошені представники органів державної влади, бізнесу, наукових,
освітніх і громадських організацій, ЗМІ.
Робочі мови бізнес-форуму: українська, англійська.
Умови участі у бізнес-форумі
Для участі у заході необхідно до 11.03.2019 заповнити реєстраційну форму на сайті
www.ivk.knteu.kiev.ua або за посиланням, наведеним нижче; надіслати на електронну адресу
оргкомітету (business.forum.ivk@gmail.com) тези доповідей (електронний варіант) та копію
платіжного документа про сплату оргвнеску.
Участь у заході – безкоштовна.
Публікація тез доповідей – 150 грн.
Публікація тез доповідей та отримання сертифікату про участь – 200 грн.

Реєстраційна форма учасника
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMUAQXTLCjCHbhZZNNbIv1cVIxR3PWnBYP5rAqV7nn1f8ahQ/viewform

Платіжні реквізити для сплати організаційного внеску
Київський національний торговельно-економічний університет
р/р 31252296116398 в Державній казначейській службі України
Код банка 820172
Код ЄДРПОУ 01566117
Призначення платежу: За участь (Прізвище, ім’я по батькові) у бізнес-форумі, ІВК, код
платежу 25010100.
Публікація матеріалів
Оргкомітет залишає за собою право відбору тез доповідей для публікації.
Робота бізнес-форуму буде висвітлена у засобах масової інформації. За підсумками роботи
бізнес-форуму найкращі доповіді будуть опубліковані у фаховому збірнику “Вісник КНТЕУ”.
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.
10.00 – 11.00
11.00 – 14.00
14.00 – 14:30
14:30 – 16:30
16:30 – 17.00

Порядок роботи бізнес-форуму
Реєстрація учасників
Відкриття та робота форуму
Перерва
Робота у секціях
Підведення підсумків
Регламент роботи

доповідь на пленарному засіданні – 15 хв;
доповідь на секційному засіданні – 7 хв;
виступ в обговоренні (дискусії) – 3 хв.
За додатковою інформацією звертатись до оргкомітету бізнес-форуму:
Інститут вищої кваліфікації КНТЕУ
тел. (+38044) 529 61 45
business.forum.ivk@gmail.com
www.ivk.knteu.kiev.ua

