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 На конференцію запрошуються: молоді науковці (до 35 років), аспіранти, студенти 

та слухачі вищих навчальних закладів, представники засобів масової інформації та інші 

зацікавлені особи. 

Форма участі  - заочна (дистанційна). Організаційний внесок за публікацію тез і 

отримання виключно електронного Збірника матеріалів конференції складає 50 грн.(для 

учасників конференції з Київського університету імені Бориса Грінченка участь 

безкоштовна)  

Мета конференції – розробка теоретико-методичних та практичних рекомендацій 

щодо формування умов для розвитку механізмів прийняття та реалізації управлінських 

рішень на центральному, регіональному, галузевому рівнях, в різних сферах суспільного 

життя. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

Кінцевий термін прийому матеріалів: 10 жовтня 2017 року. 

 

За підсумками конференції передбачається видання електронного збірника 

матеріалів та його розсилка після конференції протягом тижня. 

Напрями роботи конференції: 

1. Управління діяльністю підприємств і організацій в умовах сталого розвитку України на 

регіональному та галузевому рівнях. 

2. Механізми державного управління в Україні: проблеми та перспективи. 

3. Удосконалення механізмів управління якістю підготовки та перепідготовки фахівців в 

ринкових умовах. 

4. Організація процесу управління на засадах лідерства. 

5. Розвиток інформаційних технологій в управлінському процесі. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції 

Обсяг публікації – до 3 сторінок книжкового формату А4.  

Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office 

Word 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, 

інтервал – 1,5 пт. Поля: всі поля – 20 мм.  

 Порядок розміщення матеріалу. У лівому верхньому куті – індекс УДК. У 

правому верхньому куті необхідно вказати ПІБ, освітній рівень навчання, вчене звання, 

науковий ступінь автора (авторів), повна  назва організації (місце навчання). Студенти 

обов’язково повинні вказати наукового керівника (інтервал 1 пт, курсив). 

Назва тез набирається прописними літерами по центру сторінки. Під назвою через 

1 інтервал розміщується текст. Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних 

дужках. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з останніми 

вимогами державного стандарту.  

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези доповідей, які не 

відповідають вищезгаданим вимогам, тематиці конференції  і не містять наукової 

новизни. 

За достовірність наукової інформації, статистичні дані, стилістичне і технічне 

оформлення відповідальність несуть автори робіт.  

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

УДК 330.6 

І.Ю Каменчук, магістр  

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Іванова О.В. 

 

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

……………………………………..Текст………………………………………… 

 

Література 
 

1……………………………………….. 

2……………………………………….. 

 

 

КОНТАКТИ 

Адреса оргкомітету: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-б., кафедра управління 

(каб.514). 

Тел.: (044) -461-02-51  

Координатори конференції:  
Орлова Наталія Сергіївна, д.держ.упр., професор кафедри управління Київського 

університету імені Бориса Грінченка,   

Акіліна Олена Володимирівна, к.е.н, доцент кафедри управління Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

 Рижко-Семенюк Сніжана Михайлівна, помічник декана факультету інформаційних 

технологій та управління з ІКТ. 

 

 



РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

 ІНТЕРНЕТ - КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І 

СТУДЕНТІВ «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКИХ 

СИСТЕМ В СОЦІАЛЬНІЙ ТА ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРАХ УКРАЇНИ: 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» 
 

 

Прізвище, ім’я, по батькові   

Науковий  ступінь   

Вчене звання  

Місце роботи (навчання) 

(повна  назва організації) 

 

Контактний телефон , е-mail  

Повна назва доповіді   

Запланована секція (напрям)  

 

 

Сподіваємось на плідне співробітництво у роботі конференції! 
Оргкомітет  конференції 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


