Міністерство освіти і науки України
Національний авіаційний
університет
Факультет економіки та бізнесадміністрування

неджменту», яка відбудеться 19 жовтня 2018 року в м. Києві на базі Національного авіаційного університету.
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень,
усестороннє обговорення та пошук рішень сучасних проблем менеджменту
та налагодження контактів між учасниками з різних країн.

ХIV міжнародна науковопрактична конференція
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ
19 жовтня 2018 року
м. Київ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо вчених, представників
державних органів влади та місцевого
самоврядування, представників підприємницьких структур, викладачів,
докторантів, аспірантів, здобувачів,
магістрантів, студентів взяти участь в
ХIV міжнародній науково-практичній
конференції «Сучасні проблеми ме-

Організатор конференції:
Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Програмний комітет конференції
Голова:
д.е.н., професор Ільєнко О.В.
Члени програмного комітету:
д.е.н., доцент Разумова К.М.
д.е.н., доцент Кириленко О.М.
к.е.н., доцент Білявський В.М.
Конференція відбудеться:
- 19 жовтня 2018 року за адресою:
Україна, 03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова 1, Національний авіаційний університет, Факультет економіки та бізнес-адміністрування, 2 корпус, ауд.2. 209, о 14.40.

Для участі в конференції необхідно до 07 жовтня 2018 р. (включно)
надіслати на адресу оргкомітету за
темою «Матеріали на конференцію
ПІБ автора:
nbilyavskiy@nau.edu.ua
1. Тези.
2. Відомості про авторів.
Форми участі у конференції: дистанційна/очна.
Автор несе відповідальність за
оригінальність тексту (за плагіат відповідає автор), точність наведених
фактів, цитат, статистичних даних,
власних назв, географічних назв та ін.
відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.
Скорочення слів і словосполучень,
крім загальноприйнятих, не допускається.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ДОПОВІДЕЙ:
Тези доповідей подаються до 07
жовтня 2018 р. (включно) в електронному вигляді у форматі MS Word
97-2003 (doc) або (rtf).
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ Є
БЕЗКОШТОВНОЮ.

Обсяг 2-3 повні сторінки, набрані у
редакторі MS Word у форматі А-4.
Шрифт – Times New Roman, кегль –
14 pt., абзац – 1,25 см, поля – 20 мм,
інтервал – 1,5. У тезах не повинно бути
переносу слів та використання макросів.
Сторінки не нумеруються.
Кожна таблиця, ілюстрація, діаграма,
схема повинна бути підписана та мати
назву.
Графічний матеріал виконують у доступних для подальшого редагування
програмах. Для рисунків і таблиць
застосовують гарнітуру Times New Roman, кегль – 12 pt., інтервал між рядками – 1. Під таблицями й рисунками
слід вказувати джерело. Рисунки повинні бути обов‘язково згрупованими.
Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках з
правого боку.
Посилання на літературу в тексті
вказуються в квадратних дужках –
[1, с.36], [2, с.78] тощо.
Список літератури оформлювати
відповідно до наказу ВАК № 63 від
26.01.2008 р. та встановленими вимогами міждержавного стандарту ДСТУ
ГОСТ 7.1:2006.

Назва файлу та заявки має включати прізвище та мати такий вигляд:
Петрук_тези.doc та Петрук_заявка.doc.
Мова конференції: українська, польська та англійська.
Кількість співавторів тез – не більше трьох.

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕС
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Текст, текст, текст, текст, текст, текст.
Список літератури
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Програмний комітет розглядатиме
лише матеріали, що оформлені згідно з
зазначеними вимогами і подані в установлений термін.
Усі витрати, пов’язані з проїздом,
проживанням, харчуванням оплачуються учасниками самостійно.
Збірник тез після закінчення заходу
буде розміщено на інтернет-сторінці
Національного авіаційного університету
(в репозитарії НАУ).
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
Білявський В.М.
к.е.н, доц. кафедри менеджменту ЗЕДП
Національного авіаційного
університету, м. Київ

Прізвище
Ім’я
По-батькові
Місце роботи
учасника
конференції (повна
назва організації)
Науковий ступінь
та вчене звання
Поштова адреса
Контактний
телефон
E-mail
Тема доповіді
Контакти:
E-mail : nbilyavskiy@nau.edu.ua
Тел. : +38-099-604-12-13
Білявський Валентин Миколайович –
координатор конференції
Сподіваємось на плідну співпрацю!

