МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ
Х ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»
11 квітня 2019 року

ШАНОВНІ НАУКОВЦІ, МОЛОДІ ВЧЕНІ ТА
АСПІРАНТИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у Х Всеукраїнській
науково-практичній конференції «Сучасні підходи до
управління підприємством».

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄ
публікацію тез. За результатами конференції
буде виданий Збірник тез конференції. Доповідачі
отримають довідку про участь;
―
публікацію статті в електронному Збірнику
наукових праць «Сучасні підходи до управління
підприємством».
―

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
Секція 1. Інноваційно-інвестиційне підприємництво як
основа економічного зростання
Секція 2. Міжнародний бізнес в умовах тенденцій
розвитку глобальних викликів
Секція 3. Менеджмент сучасного бізнесу в умовах
трансформаційних перетворень економіки:
Секція 4. Логістика та управління ланцюгами поставок:
вітчизняний та закордонний досвід
Робочі мови конференції: українська, російська,
англійська.

ВИМОГИ ДО УЧАСТІ
―
для участі в конференції необхідно до 01
березня 2019 р. включно зареєструватися та
завантажити свої матеріали за посиланням
conf.management.fmm.kpi.ua;
―
продублювати в електронному вигляді заявку
учасників,
тези
окремими
файлами
(zayavka_prizvische,
tezy_prizvische)
електронною
поштою на адресу: konfkafmen@kpi.ua;
―
назва файлів з електронною версією тез та з
даними про авторів повинна збігатися з прізвищем
першого автора;
―
звертаємо Вашу увагу, що розміщення
матеріалу авторами через систему OJS на сайті
конференції є обов’язковою умовою публікації
роботи у друкованому Збірнику тез конференції;
―
публікація тез студентів-бакалаврів можлива
тільки у співавторстві з науковим керівником;
―
публікація тез студентів-магістрів можлива в
співавторстві з науковим керівником
або
під
науковим керівництвом.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Петренко А.Б.
канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»,
м. Київ, Україна
НАЗВА ТЕЗ
Текст текст текст
Література (до 4 джерел і без повторів)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
― обсяг тез – одна повна сторінка формату А4 у
текстовому редакторі Microsoft Word for Windows у
вигляді файлу з розширенням *.doc, *.docx;. шрифт
Arial, 10 пт, інтервал 1, відступ першого рядка – 1 см.
Поля дзеркальні: верхнє – 20 мм, всередині – 20 мм,
нижнє – 20 мм, ззовні – 20 мм. Посилання у тексті
обов’язкове та здійснюється за зразком: [1, с.1]
(перша цифра – порядковий номер літературного
джерела; друга цифра – номер сторінки);
― при наборі формул використовується редактор
формул Microsoft Equation, нумерація справа, в
круглих дужках, не відступаючи від правого поля;
― література нумерована в окремих абзацах, шрифт
Arial, кегль 10 (не користуватись автоматичною
нумерацією). Література має бути обов’язково
оформлена згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та
документація. Бібліографічне посилання. Загальні
вимоги та правила складання»;
― послідовність розміщення матеріалів у тезах
доповіді: прізвище та ініціали автора (не більше двох)
(шрифт – напівжирний, курсив); посада, навчальний
заклад, місце роботи у разі закінчення навчання;
місто, в якому його розташовано, держава (шрифт –
курсив); назва тез (великі літери, шрифт –
напівжирний); текст; література.

до 01.03.2019 р.

до 20.03.2019 р.
Оплата
організаційного
внеску

Прийняття
тез, заявок

11.04.2019 р.
Конференція

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
Інформація
П.І.Б.(повністю)
Науковий ступінь
Вчене звання

Співавтор

Співавтор

Посада
Назва ВНЗ (установа)
Факультет
Аспірант (студент)
Назва тез
Назва статті до електронного
Збірника наукових праць
(безкоштовно за бажанням)
Тематичний напрям
Форма участі
Електронна пошта
Контактний телефон
Адреса (для листування)

____ курсу (року
навчання)

Дистанційна / Очна

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Розмір організаційного внеску становить 180 грн.,
який необхідно сплатити з 01.03.2019 р. до 20.03.2019 р.
Реквізити для здійснення оплати організаційного внеску
будуть відправлені на електронну адресу учасника тільки
після затвердження тез до друку. Після оплати оргвнеску
необхідно відправити копію квитанції про сплату на
електронну адресу konfkafmen@kpi.ua.
Проїзд, проживання та харчування оплачуються
учасником самостійно.
За бажанням авторів можлива безкоштовна
публікація статей в електронному Збірнику наукових праць
«Сучасні підходи до управління підприємством». Обсяг
статті – 10-20 тис. знаків. Мова публікації - українська,
англійська. Детальна інформація розміщена на офіційному
сайті кафедри менеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського та
http://spu.fmm.kpi.ua

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, пр. Перемоги, 37,
Національна технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка
Контактна особа:
Мохонько Ганна Анатоліївна. Тел. +38-097-288-37-37
konfkafmen@kpi.ua
Детальніша інформація розміщена на офіційному
сайті кафедри менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського http://management.kpi.ua

УВАГА!
Матеріали, які не відповідають вказаним вимогам до оформлення та термінів, до розгляду не приймаються. Відбір
матеріалів для видання проводиться редакційною колегією конференції. Відповідальність за зміст роботи несе автор.
Подаючи матеріали автори погоджуються з правом редакції збірників розміщувати матеріали в електронному вигляді на
офіційному сайті збірників та інших електронних ресурсах відповідно до законодавства України.

