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       Мета конференції - дослідження світових 

тенденцій в управлінській діяльності та 

визначеня перспективних напрямків розвитку 

системи управління в Україні та світі  з метою 

використання їх в наукових розробках.  
 

 

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Тенденції та стратегії управління розвитком 

підприємств в сучасних умовах. 

2.  Публічне управління та адміністрування. 

3. Інноваційні підходи в управлінні 

маркетинговою діяльністю. 

4. Проблеми та перспективи розвитку 

підприємництва. 

5. Проблеми сучасного розвитку інфо- 

комунікаційного забезпечення управління. 
 

 

РОБОЧІ МОВИ 

українська, російська, англійська. 

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

До 10 березня 2017 року на електронну 

адресу відповідального з обраної секції 

- заявку щодо участі у конференції; 

- тези доповіді  (до 3 сторінок); 

 

Видання збірника тез доповідей планується до 

початку конференції. 

Оргкомітет залишає за собою право відхилення 

тез, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці 

конференції. 

Просимо учасників, які подали заявки, але  не 

можуть особисто взяти участь у конференції, 

завчасно повідомити про це оргкомітет. 

Витрати на участь у конференції покладаються на 

сторону, яка відряджає учасника конференції. 

 

 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

 

Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і 

вище (у форматі *.doc). 

Обсяг: до 3 сторінок формату А-4. 

Шрифт: гарнітури Times New Roman, 14 кегля.  

Інтервал – 1,5 

Поля: з усіх боків –по 2 см. 

Розміщення: вказати назву секції, потім у 

верхньому правому куті (від поля) зазначити 

прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, 

вчене звання, посаду,  установу.   Нижче великими 

літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА, далі з 

нового рядка – основний текст. 

Посилання та літературні джерела оформляти 

згідно з чинними вимогами. 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
П.І.Б. 

учасника________________________________________ 

Повна назва ВНЗ_________________________________ 

_______________________________________________ 

Посада_________________________________________ 

Науковий ступінь_________________________________ 

Вчене звання____________________________________ 

Назва секції_____________________________________ 

Назва доповіді___________________________________ 

________________________________________________  

Телефон_________________________________________ 

e-mail (обов’язково) ______________________________ 

 

Ви плануєте: 

 

Виступити з доповіддю □ 

Взяти участь як слухач □ 

Опублікувати тези доповіді □ 

 

 

 

       Регламент конференції 
16 березня  2017  р. 

 

   9:00 – 

9:50 
Реєстрація учасників 

   10:00 – 

13:00 

Відкриття конференції. 

Пленарне засідання. 

  13:00 – 

14:00 
Перерва 

   14:00 – 

17:00 
Робота в секціях 

17 березня  2017  р. 

 

   10:00 – 

11:00 

Робота в секціях 

   11:00 – 

12:00 

Перерва 

   12:00 – 

13:00 

Круглий стіл для студентів  

   13:00 – 

14:00 

Перерва 

  14:00–

16:00 

Пленарне засідання. 

 Підсумки конференції. 

Вручення сертифікатів 

 


