МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ
Запрошують Вас узяти участь у роботі Третьої Міжнародної науково-практичної конференції:
«ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ», яка відбудеться 3-4 жовтня 2013 року у Київському
національному університеті технологій та дизайну
Напрями конференції:
1. Економічна політика держави щодо інтеграції освіти, науки, бізнесу та влади
(керівник секції – директор Інституту вищої освіти НАПН України, чл.-кор. НАПН
України, к.ф.-м.н., проф. М.Ф. Степко).
2. Економічні фактори впливу на розвиток вищої освіти (керівник секції –ректор
Хмельницького національного університету, чл.-кор. НАПН України, д.т.н., проф.
М. Є. Скиба).
3. Проблеми і шляхи модернізації економічного механізму функціонування вищої освіти
(керівник секції – ректор Київського національного університету технологій та дизайну,
чл.-кор. НАПН України, д.е.н., проф. І. М. Грищенко).
4. Автономний університет у системі сучасних суспільно-економічних відносин
(керівник секції – перший віце-президент НАПН України, д.п.н., проф. В.І. Луговий).
У роботі конференції планують взяти участь фахівці з України, Росії, Білорусі, Польщі, Чехії,
Німеччини, Угорщини, Сербії, Латвії, Китаю, Казахстану. Робочі мови конференції:
українська, російська та англійська.
Заявки щодо участі у конференції (ПІБ, науковий ступінь, місце роботи, посада, контактний
телефон, e-пошта) та тексти статей обсягом до 0,5 д.а. (анотації із зазначенням теми, автора і
ключових слів українською, російською, англійською мовами, перелік літератури, УДК,
рецензія доктора наук) у друкованій та електронній версіях необхідно подати до оргкомітету
не пізніше 27 червня 2013 року за адресою: Україна, 01011, м. Київ, вул. НемировичаДанченка, 2, Київський національний університет технологій та дизайну, Гончарову Ю.В. або
на e-пошту: kme@knutd.com.ua
Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у
зазначений термін. Матеріли конференції та статті будуть опубліковані у фаховому виданні
Вісник КНУТД тематичний випуск.
Плата за участь:
Організаційний внесок за 2 дні участі у конференції 400 грн., він частково покриває витрати
на підготовку конференції та її робочих матеріалів, публікацію статей та проведення
культурної програми. Організаційний внесок за заочну участь у конференції (публікацію
статті та надсилання збірника) – 200 грн.

Кошти перераховуються: 31255273210192 ГУДКСУ м. Києва, МФО – 820019, ЄДРПО –
02070890. КНУТД В полі призначення платежу: «оргвнесок (ПІБ особи, що прийматиме
участь у конференції)» або оплата витрат на публікацію статті (ПІБ автора (ів)).
Термін перерахування коштів до 27 червня 2013 року. Квитки за проїзд, бронювання номеру у
готелі, проживання та харчування оплачується учасниками самостійно. Розсилка запрошень
учасникам конференції відбудеться після розгляду надісланих матеріалів оргкомітетом та
сплати оргвнеску.
Контактні особи:
Відповідальний секретар д.е.н., професор Гончаров Юрій Вікторович (067) 401-77-67.
Секретарі: к.е.н., доц. Бондаренко Світлана Михайлівна, к.е.н., доц. Костюк Галина
Володимирівна, к.е.н., доц. Бугас Наталія Валеріївна, к.е.н., ст. викл. Федоряк Руслан
Михайлович
e-пошта: kme@knutd.com.ua
тел. (044) 256-29-95, (044) 256-21-62
факс (044) 256-21-62
Додаткову інформацію Ви можете знайти на сайті: www.knutd.com.ua

