
Вимоги до оформлення тез доповідей: 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 
 

 

 

 

− тези подаються у електронному варіанті у 

форматі .doc або .docx, редактор Microsoft 

Word; 

−  обсяг тез – до 3 сторінок формату А4; 

− шрифт Times New Roman, кегль – 14 пт, 

інтервал між рядками – 1,5, поля – 20 мм, 

абзац – 0,5 см; 

− кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна 

бути підписана, таблиця – мати назву; 

− формули слід друкувати за допомогою 

редактора формул Microsoft Equation і 

нумерувати у круглих дужках; 

− список літератури має містити лише 

джерела, на які є посилання в тексті; приклад 

оформлення посилань: [3, с. 69]. Посилання в 

дужках на різні джерела подавати через 

крапку з комою ([3; 4]); література 

оформляється згідно останніх вимог (див. 

Бюлетень ВАК України. – 2009. – №5. С.26-

30);) 

− файл повинен містити прізвище учасника. 

Наприклад: “Пустовіт_тези”, 

“Пустовіт_відомості”,“Пустовіт_квитанція”. 

Кожен автор окремим файлом додає 

відомості про себе за наступною формою: 

−  прізвище, ім’я, по-батькові (повністю); 

−  науковий ступінь; 

−  наукове звання; 

−  місце роботи, посада; 

− поштова адреса, контактний телефон, 

електронна адреса; 

−  секція конференції 

−  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Департамент економічного розвитку і торгівлі 

Кіровоградської ОДА 

Головне управління статистики у 

Кіровоградській області 

Кіровоградське обласне відділення УСПП 

Кіровоградське відділення 

Академії економічних наук України 

Кіровоградське обласне відділення 

Української спілки економістів 

Кіровоградський національний технічний 

університет 

Порядок подання матеріалів: 

Тези, квитанція, відомості про автора 

подаються до 7 квітня (включно) в 

електронному вигляді на електронну адресу: 

kaf_epm@ukr.net. 

Вартість публікації в збірнику тез складає 30 

грн. за кожну сторінку. У випадку надсилання 

друкованих матеріалів конференції в межах 

України поштою додатково сплачується 20 грн. 

за комплект (програма + збірник тез + 

сертифікат учасника). 

Реквізити для оплати:  

картка Приватбанку 5168 7420 6223 7940 

утримувач: Заярнюк Олексій Васильович 

Кожному учаснику конференції буде 

відправлено комплект матеріалів на поштову 

адресу, що зазначається у заявці, протягом 

десяти днів після проведення заходу. 

УВАГА: сектор обробки інформації 

організаційного комітету конференції надсилає 

повідомлення про отримання Вашого листа 

протягом двох днів. 

УВАГА: для учасників з інших міст, у разі 

очної участі в конференції, обов’язковою є 

реєстрація за тел. (0522) 39 – 05 – 84 до 10 квітня 

2015 р. 

За додатковою інформацією звертатись: 

Кіровоградський національний технічний 

університет – http:// kntu.kr.ua 

Кафедра економіки праці та менеджменту – 

http/: kaf_epm@ukr.net 

Телефон: (0522) 39 – 05 – 84;  

Відповідальний секретар: Малаховський Юрій 

Віталійович 

тел.: (050) 612–33–93 

 

 

 

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-

ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

“ЕФЕКТИВНІ МОДЕЛІ 

УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ:  

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА” 

 

 
17 квітня 2015 року 

Кіровоград 



 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Кіровоградський національний технічний 

університет, кафедра економіки праці та 

менеджменту запрошують Вас взяти участь у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції 

“Ефективні моделі управління в сучасних 

умовах: теорія і практика”, яка відбудеться 17 

квітня 2015 року за адресою: 

Україна, м. Кіровоград, просп. 

Університетський, 8 

За матеріалами роботи конференції 

буде видано збірник наукових тез 
До участі у конференції запрошуються науковці 

вітчизняних та зарубіжних навчальних закладів, 

докторанти, аспіранти та здобувачі, а також 

студенти. 

Форма участі у конференції: очна, дистанційна. 

Робочі мови конференції: українська, російська, 

англійська. 

Для бажаючих передбачається розміщення в 

гуртожитку університету або сприяння 

розміщенню в готелях м. Кіровограда 

Сподіваємось на Вашу зацікавленість та 

бажаємо успіхів! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планується робота за секціями: 
1. Якість освітніх послуг та 

конкурентоспроможність фахівців на ринку 

праці 

2. Ефективні моделі регіонального розвитку 

в умовах зростання економічної самостійності 

територій  

3. Формування ефективних моделей 

управління на мікроекономічному рівні в 

умовах посилення євроінтеграційних 

процесів 

4. Сучасні моделі формування та 

використання людських ресурсів на макро-, 

мезо- та мікроекономічному рівнях 

5. Фінансово-економічна безпека як чинник 

підвищення конкурентоспроможності 

підприємств 

6. Підвищення кадрової безпеки в умовах 

поглиблення кризових соціально-

економічних явищ 

Члени оргкомітету конференції: 

1. Левченко О. М., д.е.н., професор, проректор з 

наукової роботи Кіровоградського національного 

технічного університету, голова оргкомітету 

2. Фільштейн Л. М., д.е.н., професор, професор 

кафедри економіки праці та менеджменту КНТУ, 

заступник голови оргкомітету 

3. Зайченко В. В., к.н.д.у., доцент, декан 

факультету економіки та менеджменту КНТУ 

4. Рахуба Н. А., директор департаменту 

економічного розвитку і торгівлі Кіровоградської 

ОДА 

5. Дівель Л. Б., начальник Головного управління 

статистики у Кіровоградській області 

6. Бедзай С. А., виконавчий директор 

Кіровоградського обласного відділення УСПП 

7. Філіпова С. В.,  д.е.н., професор, директор 

Інституту бізнесу, економіки та інформаційних 

технологій, завідувач кафедри обліку, аналізу і 

аудиту Одеського національного політехнічного 

університету 

8. Гнибіденко І. Ф., д.е.н., професор, завідувач 

кафедри управління персоналом та економіки 

праці Інституту підготовки кадрів Державної 

служби зайнятості України  

9. Мартинюк В. П., д.е.н., проф.,  завідувач 

кафедри фінансово-економічної безпеки 

Тернопільського національного економічного 

університету 

10.  Семикіна М. В., д.е.н., проф., завідувач 

кафедри економіки та організації виробництва 

Кіровоградського національного технічного 

університету 

11.  Сторожук О. В., к.е.н., доц., заступник 

завідувача кафедри економіки праці та 

менеджменту КНТУ  

12.  Малаховський Ю. В., к.е.н., доц. кафедри 

економіки праці та менеджменту КНТУ, 

відповідальний секретар конференції 

 

Приклад оформлення тез доповіді: 

Секція 2. Ефективні моделі регіонального 

розвитку в умовах зростання 

економічної самостійності 

територій 

Пишоха Т.П., студент групи МЕ-14 

Науковий керівник: Глевацька Н.М., 

кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економіки праці та менеджменту 

Кіровоградського національного 

технічного університету 

 
РЕГІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АПК 

 

Основний текст, [3,с. 69] 

 

Література: 
1. Бюлетень ВАК України. – 2009. - №5. – С. 26-30. 


