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Шановні молоді колеги! 

Запрошуємо взяти участь у роботі 
VII Міжнародної науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів та молодих 
учених “УЧАСТЬ МОЛОДІ У РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ” 
Конференція відбудеться  
24-25 березня  2016 року 

за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 68 
 

До участі у конференції запрошуються 
студенти, аспіранти, молоді науковці (до 35 
років). 
Мови конференції: українська, російська, 

англійська. 
На конференції будуть працювати секції: 
1. Управління підприємствами та напрями 

його удосконалення 
2. Актуальні проблеми, тенденції та 

перспективи розвитку міжнародної економіки та 
зовнішньоекономічної діяльності 

3. Екологічні наслідки підприємницької 
діяльності та забезпечення реалізації 
екологічної політики 

4. Соціальне партнерство в бізнесі 
5. Управління корпоративним капіталом 
6. Формування системи ризик-менеджменту і 

забезпечення економічної безпеки на 
підприємствах 
Бажаючих взяти участь у роботі конференції 

просимо заповнити картку (бланк додається). 
Для внесення доповіді до програми 

конференції необхідно до 20 лютого 2016 року 
надіслати тези доповіді, які будуть 
опубліковані в окремому збірнику до початку 
роботи конференції та видані учасникам 
конференції. Тези в електронному вигляді 
(обов’язково), реєстраційну картку та квитанцію 
про оплату можна надсилати на електронну 
адресу та на адресу оргкомітету: 
konf.men.2016@gmail.com 
Адреса оргкомітету: 01601, Київ-33,  

вул. Володимирська, 68,  НУХТ, кафедра 
менеджменту, оргкомітет конференції. 

СПОДІВАЄМОСЬ НА ВАШУ УЧАСТЬ 
У КОНФЕРЕНЦІЇ! 

З повагою ― оргкомітет 

 
CКЛАД НАУКОВОГО КОМІТЕТУ 

 
1. Українець Анатолій Іванович – професор, 

ректор Національного університету харчових 
технологій 

2. Андрушків Богдан Миколайович – д.е.н., 
проф., академік Академії економічних наук 
України 

3. Мостенська Тетяна Леонідівна – д.е.н., 
професор, проректор з наукової роботи. 

4. Федулова Ірина Валентинівна – д.е.н., 
професор, завідувач кафедри менеджменту 
Національного університету харчових 
технологій. 

5. Пєтухова Ольга Михайлівна – д.е.н., 
професор, завідувач кафедри менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності та логістики. 

6. Гуткевич Світлана Олександрівна – д.е.н., 
професор, завідувач кафедри міжнародної 
економіки Національного університету 
харчових технологій  

7. Тарасюк Галина Миколаївна – д.е.н., 
професор кафедри економіки Житомирського 
державного технологічного університету 

8. Череп Алла Василівна – д.е.н., професор, 
завідувач кафедри фінансів і кредиту 
Запорізького національного університету 

9. Слободян Наталія Ярославівна - к.е.н., 
доцент, декан факультету ЕУП Національного 
університету харчових технологій 

10. Шеремет Олег Олексійович – к.е.н., доцент, 
декан факультету ОФПД Національного 
університету харчових технологій  

Організаційний комітет 
1. Пенчук Ганна Сергіївна – к.е.н, ст. викладач 

кафедри менеджменту Національного 
університету харчових технологій 
+380508282177 

2. Сахненко Анастасія Сергіївна – асистент 
кафедри менеджменту Національного 
університету харчових технологій 
+380934860454 

3. Мостенська Тетяна Геннадіївна –асистент 
кафедри менеджменту Національного 
університету харчових технологій 
+380634383060 

 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
До друку приймаються тези доповіді обсягом 

до 3 сторінок, набрані у редакторі Word-2003 у 
вигляді комп’ютерного файлу з розширенням 
*rtf. Шрифт Times New Roman Cyr, розмір 14. 
Міжрядковий інтервал – 1,5. Поля з усіх боків –
20 мм.  
Ілюстрації мають бути виконані ретельно в 

програмі CorelDraw і розміщені в тексті та 
обов’язково надані в окремих файлах 
CorelDraw. Якщо у тезах є діаграми - 
виконувати у програмі Exсel 2003. Назви 
рисунків набираються безпосередньо під 
рисунками прямим шрифтом. Скановані 
фотографії повинні бути в окремих файлах з 
розширенням *tif (не менша 300 dpi).  
Формули вставляються прямо в текст за 

допомогою тільки редактора формул Microsoft 
Equation 3.0 object. Стиль формул: текст, 
функція, змінна, матриця-вектор та числа - 
Times New Roman Cyr, інші – Symbol; формат – 
звичайний, крім матриці-вектора – курсив; 
розмір шрифтів: звичайний і дрібний символи – 
14 пт, великий і дрібний індекси – 10 пт, 
великий символ – 16 пт.  
Кегель і шрифт таблиці повинен бути такий 

самий, як і основний текст. 
Назва тез – великими літерами. Через інтервал 

– прізвище, ініціали автора, нижче - ініціали,  
прізвище, науковий ступінь керівника, місце 
роботи (навчання). 
Ім’я файлу має відповідати прізвищу першого 

автора. 
До CD диску додається підписаний авторами 

паперовий варіант тез і квитанція про оплату у 
разі надсилання тез на адресу оргкомітету. 
Студенти повинні також надати рецензію від 
керівника. 
Тези, надіслані в редколегію після 20 

лютого 2016 року або без грошового переказу 
не розглядатимуться. 
Редакційна колегія залишає за собою право 

відхилення матеріалу, який виконаний з 
порушенням вимог до оформлення тез. Тези, які 
не відповідають науковому рівню конференції, 
відхиляються без повернення грошового внеску. 
Відповідальність за зміст тез доповідей несе 

автор та його науковий керівник. 

Реквізити по оплаті за участь у конференції 
та  видання збірників: 
р/р 31252283113768 в ДКСУ  у м. Київ  
Код ЄДРПОУ 02070938 
Код банку 820172  
Призначення платежу: за участь у 
конференції (вказати прізвища учасників) 

 
Вартість публікації тез (заочна форма участі) – 

100 грн.; участь у конференції, включаючи 
публікацію тез (очна форма участі) – 150 грн. 

 За потреби можливе бронювання місць у 
готелі або гуртожитку. Вартість проживання та 
броні учасники сплачують самостійно. Телефон 
готелю НУХТ: (044) 234-33-86; (044) 287-91-38.  

 
 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
24 березня 2016 р.  

 
9.00  –  10.00  реєстрація учасників  
10.00 – 13.00  пленарне засідання 
 

25 березня 2016 р. 
 
10.00 – 13.00 робота в секціях 
13.00 – 14.00 обідня перерва 
14.00 – 16.00 робота в секціях 
16.00 – 17.00 підведення підсумків 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 
 

Реєстраційна картка 
учасника V Всеукраїнської науково-

практичної конференції 
«Участь молоді у розвитку економіки та 

суспільства України»  
Прізвище________________________________ 
Ім’я_____________________________________ 
По батькові______________________________ 
Домашня адреса (поштовий індекс)___________ 
Контактний  телефон______________________ 
                                                      (вказати код міста) 
Посада__________________________________ 
________________________________________ 
 
Науковий ступінь, вчене звання______________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

 
ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання, 
контактний телефон керівника (для студентів) 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Адреса місця роботи (навчання) 
_________________________________________ 
________________________________________ 
Назва доповіді____________________________ 
________________________________________ 
Обрана секція_____________________________ 

 
Потрібні технічні засоби____________________ 
 
e-mail: ___________________________________ 
 
Планую (необхідне виділити): 

 виступити з доповіддю (до 10 хв.) 
 взяти участь як слухач 
 опублікувати тези (заочна форма 

участі) 
Ви бажаєте зарезервувати (підкреслити): 

 готель 
 гуртожиток 

Дата заповнення картки 
 


