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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Розмір організаційного внеску становить 100 грн., який необхідно сплатити з
15.02. до 15.03.2016 року. Реквізити для здійснення оплати організаційного внеску
та детальна інструкція щодо електронного подання тез будуть відправлені на
електронну адресу учасника тільки після затвердження тез до друку.
Проїзд, проживання та харчування оплачуються учасником самостійно.
Важливі дати конференції:
Прийом статей, заявок,
оплата організаційного
внеску

01.03.2016 р.

Конференція

28.04.2016 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
ПВНЗ «МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ»

Надсилання
збірника тез
іногороднім
учасникам
до 10.05.2016 р.

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

VІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ»
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

28 квітня
2016 року

Місце проведення:
НТУУ «КПІ», 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
НТУУ «КПІ» http://management.kpi.ua

Київ 2016

Шановні науковці, молоді вчені та аспіранти!

Запрошуємо Вас взяти участь у

VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Сучасні підходи до управління підприємством»



з міжнародною участю
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ:

1. Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до
управління підприємством.
2. Макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною
діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграції.
3. Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного
бізнесу.
Робоча мова конференції: українська, російська, англійська.



УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄ:
Публікацію тез. За результатами конференції буде виданий Збірник тез
конференції. Доповідачі отримають довідку про участь.
Публікацію тез та можливість безкоштовно подати статтю до електронного
Збірника наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством».







ВИМОГИ ДО УЧАСТІ

у VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Сучасні підходи до управління підприємством»

з міжнародною участю









28 квітня 2016 року
Для участі в конференції потрібно надіслати в оргкомітет в електронному
вигляді заявку учасників, тези, статтю окремими файлами (zayavka_prizvische,
tezy_prizvische, stattya_prizvische, kvitan_prizvische), до 01 березня
2016 р. електронною поштою на адресу: konfkafmen@kpi.ua;
копію квитанції про оплату до 15 березня 2016 р. Сплата
організаційного внеску відбувається після прийняття тез до друку.
Назва файлів з електронною версією тез та з даними про авторів повинна
збігатися з прізвищем першого автора.
Після прийняття тез до друку авторам надсилається на електрону адресу
детальна інструкція щодо реєстрації та електронного подання тез на сайті
конференції. Звертаємо Вашу увагу, що розміщення матеріалу авторами через
систему OJS на сайті конференції є обов’язковою умовою публікації роботи у
друкованому Збірнику тез конференції!
Для магістрів, бакалаврів опублікування результатів досліджень у Збірнику тез
можливе тільки у співпраці з науковим керівником.
Якщо автор статті не має наукового ступеню, окремим файлом має бути
надіслано відскановану рецензію наукового керівника, засвідчену підписом та
печаткою. Відсканований варіант рецензії подається разом зі статтею.
За відправлення матеріалів електронною поштою, переконайтесь в їх
надсиланні, отримавши відповідь Оргкомітету протягом 4 днів.

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. Підписи під рисунками,
таблицями – Arial (звичайний),кегль – 10, міжрядковий інтервал – 1. Графіки
та рисунки виконувати вмонтованими засобами Word, посилання у тексті
обов’язкове та здійснюється за зразком: [1, с.1] (перша цифра – порядковий
номер літературного джерела; друга цифра – номер сторінки).
Формули треба набирати в редакторі формул Microsoft Equation, нумерація
справа, в круглих дужках, не відступаючи від правого поля.
Нумерацію сторінок не ставити.
Література нумерована в окремих абзацах, шрифт Arial, кегль 10 (не
користуватись автоматичною нумерацією). Література має бути обов’язково
оформлена згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. «Система стандартів з інформації,
бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний
опис. 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.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

УДК
Петренко А.Б.
канд. економ. наук, доцент
Національній технічний університет Україні «КПІ»,
м. Київ, Україна
НАЗВА ТЕЗ
Текст текст текст
Література (до 4 джерел і без повторів)
За бажанням автора 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 НТУУ «КПІ» та
http://spu.fmm.kpi.ua/ / (див.додаток)
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.

