
  

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 
 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІЙОНАЛЬНИЙ 

ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

 

ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

 

 

 

Тематичні напрямки роботи 

конференції (секції): 

1. ЕКОНОМІКА СУЧАСНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА 

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД 

2. СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 

УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

3. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ: 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ТРАДИЦІЇ 

4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В 

УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ 

УКРАЇНИ 
 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 
 

  
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ 

ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

 

 

ДРУГА МІЖНАРОДНА СТУДЕНТСЬКА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

«ДОРОЖНЯ КАРТА 

ІНФОРМАЦІЙНО-

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ 

УКРАЇНИ»  

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ -  

генерація ідей щодо ефективного  

розвитку інформаційно-

телекомунікаційних підприємств 

як системоутворюючих в умовах 

цифрової економіки 

 

28 травня 

2020 року 

м. Київ 
 

Умови участі у конференції 

Матеріали конференції 

публікуватимуться до початку 

роботи конференції. 
 

Оргкомітет залишає за собою 

право редакції авторського тексту 

або відхилення публікації. 
 

Адреса оргкомітету: 

м. Київ, вул. Солом’янська, 7;  

ауд. 509, тел.050 155 40 65; 

067-325-29-90 

 e-mail: epst_2017@ukr.net 

mailto:epst_2017@ukr.net


 

Шановні колеги, молоді вчені, 

студенти! 
 

Навчально-науковий інститут 

менеджменту і підприємництва  
 

Державного університету 

телекомунікацій 

  

запрошує Вас взяти участь у роботі  

Першої міжнародної студентської  

науково-практичної конференції  
 

„Дорожня карта інформаційно-

телекомунікаційної галузі 

України”  
 

 

Збірник наукових праць та програму 

у електронному вигляді буде 

надіслано електронною поштою. 
 

 

Робочі мови конференції: 

українська, російська, англійська. 

Для участі в конференції 

необхідно 

не пізніше 25 травня 2020 р. 

надіслати до оргкомітету 

електронною поштою (обов’язково) 

текст тез, заявку на участь на   

e-mail: epst_2017@ukr.net 

Організаційний комітет 

конференції:  
Гусєва О.Ю. – голова, доктор 

економічних наук, завідувач кафедри 
економіки підприємств та соціальних 
технологій. 

Ятченко В.Ф. – доктор філософських 
наук, професор кафедри економіки 
підприємств та соціальних технологій. 

Клименко О.Ю. – доктор 
соціологічних наук, професор кафедри 
економіки підприємств та соціальних 
технологій 

Горпинич О.В. – кандидат 
філософських наук, доцент кафедри 
економіки підприємств та соціальних 
технологій. 

Ромащенко О.С. – кандидат 
економічних наук, доцент кафедри 
економіки підприємств та соціальних 
технологій. 

Зразок заявки: 
Прізвище, ім’я, по-батькові 
студента 
Назва навчального закладу 
Посада, вчене звання, науковий 
ступінь керівника 
Назва доповіді 
Назва секції 
Домашня адреса, телефон 
Електронна пошта 
Відомості про співавтора (ПІБ, 
посада, наукове звання) 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
ТЕЗ 

 

Текст тез набирається у 
текстовому редакторі Word 97-2003. 
Обсяг тез – 1- 2 сторінки формату 
А4, включаючи рисунки, таблиці, 
список літератури.  

Поля: поля: верхнє та нижнє – 
1,5 см., ліве – 2,5 см., праве – 1 см. 

Текст має бути вирівняний з 
обох сторін, набраний через 1 
інтервал шрифтом Times New 
Roman, кегель 14, абзацний відступ – 
10 мм. Редактор формул – MS 
Equation. Рисунки, схеми мають бути 
згруповані..  

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ:  
1.Назва доповіді (заголовним 

шрифтом, по центру) 
2. ПІБ студента, група, 

найменування ВНЗ (курсивом, по  
правому краю) 

3. ПІБ керівника, вчений ступінь 
та звання (курсивом, по правому 
краю) 

 
Матеріали повинні бути ретельно 

перевірені згідно з нормами 
правопису та орфографії.  

Відповідальність за зміст 
матеріалів несуть автори і наукові 
керівники. 

 

Контактні особи: 
Голобородько Альона Юріївна 

050-261-41-08 
epst_2017@ukr.net 

mailto:epst_2017@ukr.net
mailto:epst_2017@ukr.net

