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23 квітня 2015 року 
 

проводять 
 

XVI Всеукраїнську щорічну студентську 

науково-практичну конференцію 

за міжнародною участю: 

«Сучасний менеджмент: 

моделі, стратегії, технології» 
 

Оргкомітет запрошує слухачів та студентів вищих навчальних закладів прийняти 

участь у роботі конференції за наступними напрямками: 
 

 Секція 1. Менеджмент інноваційно-інвестиційної діяльності організацій 
   

 Секція 2. Стратегічний менеджмент і маркетинг 
   

 Секція 3. Світові тенденції розвитку менеджменту 
   

 Секція 4. Управління проектами в публічній сфері 
   

 Секція 5. New insights into management (Новітній погляд на менеджмент) 
   

 Секція 6. Еволюція інформаційних технологій в менеджменті 
 

Для участі у конференції необхідно подати заявку встановленої форми (зразок 

заявки додається) та тези в електронному та паперовому вигляді. За матеріалами 

конференції буде виданий збірник тез, який можна буде придбати за готівковий 

розрахунок під час роботи конференції або отримати поштою за вимогою. 



Вимоги до підготовки тез конференції 

Тези готують в текстовому редакторі Microsoft Word, тип файлу «Документ 

Word 97-2003 (*.doc)», шрифт Times New Roman, розмір шрифту (кегель) – 14, 

інтервал 1, абзацний відступ – 1,25 см, вирівнювання тексту по ширині. Усі поля – 

2 см. Таблиці виконуються у редакторі Microsoft Word. Заголовок (надпис) таблиць 

виконується, зверху, по центру, а рисунків знизу, по центру. Обсяг тез: 2 (Дві) повні 

сторінки формату А-4. Обов’язково надавати список використаних джерел (не більше 

3-х джерел) та оформляти атрибутацію цитат в тексті тез. Тези приймаються на 

українській, російській та англійській мовах. Тези що містять плагіат – не 

розглядаються. Тези надсилаються електронною поштою з обов’язковим наданням 

паперового примірнику, який повинен бути підписаний автором і його науковим 

керівником. Тези, які не відповідають вимогам до оформлення та/або подані із 

запізненням, не розглядаються і не повертаються авторам. Редакційний комітет 

конференції залишає за собою право на редагування тексту тез. 

 

Зразок оформлення тез доповіді 

 

Марчук І.Ф. 

студент ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України 

Керівник: проф., к.е.н. Яроміч С.А. 

 

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

 

На даному етапі розвитку, управлінська думка поступово переходить від 

функціонального підходу … (текст тез) … «Текст цитати» [3, с. 24]. … 

 

Список використаних джерел: 

1. 

2. 

3. 

(В алфавітному порядку, за нормами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний 

запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»). – Зразок: 

http://moodle.oa.edu.ua/file.php/1/Library_Standart_DSTU_GOST_7.1_2006.pdf 

 

Заявки учасників та тези доповідей приймаються з 01 лютого 2015 року 

по 13 березня 2015 року:   паперові примірники за адресою:  вул. Генуезька,  22,  

4-ий поверх, кімната № 415, м. Одеса, 65009, Україна; електронні примірники на 

е-mail: konf.origu@gmail.com 

Проїзд та плата за проживання здійснюється за рахунок учасника. 

Реєстрація учасників конференції починається 09:00 в фойє актової зали. 

Початок конференції о 10:00. 

За більш детальною інформацією звертайтесь: E-mail: konf.origu@gmail.com, 

тел.: +38(096) 297-07-04 – голова науково-дослідної комісії Ради студентського 

самоврядування факультету менеджменту ОРІДУ Вікторія Гончарова. 

http://moodle.oa.edu.ua/file.php/1/Library_Standart_DSTU_GOST_7.1_2006.pdf
mailto:konf.origu@gmail.com
mailto:konf.origu@gmail.com


ЗАЯВКА 
учасника XVI Всеукраїнської щорічної  студентської   

науково-практичної конференції за міжнародною участю: 

«Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології» 

(заповнюється на українській мові) 
Прізвище                        _________________________________________________________ 

Ім'я                                  _________________________________________________________ 

По батькові                     _________________________________________________________ 

Установа                         _________________________________________________________ 

(організація) 

Посада                             _________________________________________________________ 

Адреса                             _________________________________________________________ 

(для листування  ) 

Телефон                          _________________________________________________________ 

Факс                                _________________________________________________________ 

E-mail                              _________________________________________________________ 

ПІБ та науковий ступінь_________________________________________________________ 

наукового керівника      _________________________________________________________ 

 

Планую взяти участь в роботі секції  (потрібно підкреслити): 

 
СЕКЦІЯ 1: Менеджмент інноваційно – інвестиційної діяльності організацій 

СЕКЦІЯ 2: Стратегічний менеджмент і маркетинг 

СЕКЦІЯ 3: Світові тенденції розвитку менеджменту 

СЕКЦІЯ 4: Управління проектами  в публічній сфері 

СЕКЦІЯ 5: New insights into management (Новітній погляд на менеджмент) 

СЕКЦІЯ 6: Еволюція інформаційних технологій в менеджменті 

 
Передбачувана форма участі (потрібне підкреслити): 

 пленарна доповідь 

 секційна доповідь 

 публікація без доповіді  

 
Тема доповіді 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
Гуртожиток  

 потрібно (обов'язково узгодити з організаторами дату заселення та звільнення номеру) 

 не потрібно 

 

__________(дата)                                                                  ____________(підпис учасника) 


