
 
 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Факультет інформаційних технологій та управління 

Кафедра управління 
 

 

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, АСПІРАНТИ, ДОКТОРАНТИ, МОЛОДІ ВЧЕНІ,  

СЛУХАЧІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ,  

ПРЕДСТАВНИКИ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА УСІ БАЖАЮЧІ! 

Запрошуємо Вас 27 жовтня 2017 року взяти участь 

у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції 

 молодих учених і студентів  

«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКИХ СИСТЕМ У СОЦІАЛЬНІЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРАХ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» 

 
 

  

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. 

 

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. 

 

Форма участі у конференції – заочна (дистанційна).  

 

Робочі мови: українська, англійська. 

 

За результатами конференції передбачається видання електронного збірника матеріалів 

та його розсилка після конференції протягом тижня. 

 

Вартість участі у конференції: оргвнесок – 50 грн. (передбачає часткове покриття 

витрат на проведення конференції, публікацію тез в електронному збірнику матеріалів 

конференції). Кошти необхідно переказувати на рахунок Київського університету імені 

Бориса Грінченка Код ЄДРПОУ 02136554 Р/р № 31553201148659 ГУДКСУ в м. Києві 

МФО 820019 з позначкою «Оргвнесок_конференція». 

УВАГА! Студенти, аспіранти, докторанти, молоді вчені та співробітники Київського 

університету імені Бориса Грінченка вартість участі у конференції не сплачують. 



 

Для участі у конференції 

просимо до 10 жовтня 2017 року подати до оргкомітету конференції: 

1. Реєстраційну форму учасника конференції https://goo.gl/forms/RkoM2VtnD3gYfngv2 

2. Електронний варіант тез доповідей (файл, названий прізвищем автора латиницею і 

збережений у форматі – doc.)  на електронну пошту conference-vnpikmus@kubg.edu.ua 

(з приміткою «Конференція_КУБГ».  

3. Копію квитанції (чеку) про сплату організаційного внеску на електронну пошту 

conference-vnpikmus@kubg.edu.ua 

 
Обговорення матеріалів конференції буде проведено з 20 по 27 жовтня 2017 року на сайті 

http://fitu.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-16-07-24-49/obhovorennia-materialiv-internet-

konferentsii.html  

 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції: 

Обсяг публікації – до 3-х 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.  

 

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 Факультету 

інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка;  

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

інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка; 

Рижко-Семенюк Сніжана Михайлівна, помічник декана з ІКТ Факультету інформаційних 

технологій та управління. 

 

 

Оргкомітет  конференції 
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