
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Запорізька державна інженерна академія, 

кафедра менеджменту організацій та управління проектами 

 

Запрошуємо до участі 

у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

 

«Теоретичні та практичні засади розвитку менеджменту 
організацій та адміністрування в умовах незалежності 

України (присвяченої 25 річчю незалежності України та 20-
річчю кафедри менеджменту організацій та управління 

проектами)» 
 

23-24 вересня 2016 року 
 

За участю: 

Національної академії педагогічних наук України 

Української академії політичних наук 

Київського авіаційного університету, кафедра міжнародної інформації 

Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 

кафедра методології науки та міжнародної освіти 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького, кафедра філософії 

Державного вищого навчальногозакладу «Університет менеджменту 

освіти», кафедра управління проектами та загальнофахових дисциплін 

 Маріямпольської  колегії (Литва) 

 

 

 

 

Напрями роботи конференції: 
1. Теоретико-методологічні засади становлення і розвитку менеджменту організацій та 

адміністрування в умовах незалежності України. 

2. Економічні засади менеджменту організацій та адміністрування в умовах глобалізації. 

3. Напрями підвищення ефективності менеджменту організацій та адміністрування в 

умовах ринку. 

4. Правові чинники менеджменту організацій та адміністрування в умовах незалежності 

України. 

5.Соціально-культурні виміри менеджменту організацій та адміністрування в умовах 

кроскультурного менеджменту. 



 
Місце проведення: проспект Соборний (прЛеніна) 226,  ауд. л401 

Реєстрація – 9:00 – 9:55. 

Початок роботи конференції – 10:00 

 

Для участі в конференції необхідно до 15 вересня 2016 року (включно) надіслати 

на електронну адресу valentina-voronkova@ yandex.ru такі матеріали: 

1) заявку на участь у конференції за поданою нижче формою; 

2) тези доповіді (до 5 сторінок); 

3) скановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску в 

розмірі 150 грн. із зазначенням прізвища учасника. На картку Приватбанку Ажажа 

Марина Андріївна – 5168 7572 2791 5842. 

Призначення платежу: оплата за участь у конференції   П.І.Б. (повністю) 

Студенти ЗДІА беруть участь у конференції без оплати організаційного внеску та 

можуть подати лише 1 тези доповіді із заявкою.  

 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. 

Документи надсилати окремими файлами (тези, заявка, копія квитанції), напр.: 

Іванюк П.П._тези.doc.; Іванюк П.П._заявка.doc.; Іванюк П.П._квитанція.doc. 

 

Підтвердженням реєстрації поданих матеріалів є електронне повідомлення 

про їх отримання впродовж 3 днів. У разі відсутності такого повідомлення просимо 

продублювати інформацію. 

 

Заявка 

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Теоретичні та практичні засади розвитку менеджменту організацій та 

адміністрування в умовах незалежності України (присвяченої 25 річчю незалежності 

України та 20-річчю кафедри менеджменту організацій та управління проектами)» 

23-24 вересня 2016 року 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)  

Науковий ступінь  

Учене звання  

Місце роботи чи навчання (повна назва організації 

чи освітнього закладу) 

 

Посада  

e-mail  

Повна адреса (обов’язковий індекс)  

Контактний телефон  

Тема доповіді  

Назва статті у фаховому виданні  

Форма участі (очна, дистанційна)  

Вказати необхідність офіційного запрошення   

Вказати потребу в поселенні (гуртожиток, готель)  

 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 

Електронний варіант тез доповіді (до 5 сторінок) слід надсилати на електронну 

адресу конференції: valentina-voronkova@ yandex.ru у форматі MS Word (формат doc.), 

розмір сторінки А4 через 1,5 інтервали, шрифтом Times New Roman, 14 кегль. На першій 



сторінці вгорі ліворуч розміщується УДК, ім’я та прізвище автора, назва організації, 

електронна адреса, через рядок по центру великими літерами назва доповіді. Посилання 

подавати за зразком [2, с. 45]. Список використаних джерел – в алфавітному порядку, 

оформлений відповідно до зразків, затверджених ВАК України (див. Бюлетень Вищої 

атестаційної комісії України. – 2008. – № 3. – С. 9–13 та 2009. – № 5. – С. 26–30). 

Зразок: 

УДК  

Ім’я Прізвище  

Повна назва організації чи освітнього закладу  

e-mail  

 

НАЗВА 

 

Текст 

 

Список використаних джерел 

 

Збірник матеріалів, сертифікат учасника та програма конференції будуть 

надіслані авторам упродовж двох тижнів після завершення конференції та розміщено на 

сайті Запорізької державної інженерної академії. 

 

Видатки на дорогу, проживання й харчування – коштом учасників конференції чи 

інституцій.   

Оргкомітет сприятиме розміщенню в гуртожитку чи готелі.  

 

Проведення конференції і публікація матеріалів конференції є складовою частиною 

виконання завдань комплексної науково-дослідної теми кафедри менеджменту 

організацій та управління проектами Запорізької державної інженерної академії 

«Удосконалення механізмів розвитку інформаційного суспільства як цивілізаційної 

парадигми розвитку сучасної України в умовах глобалізації» (№0115U002343) (2015-2017 

рр.), затвердженої Міністерством освіти і науки України. 

Учасники конференції мають можливість до 15 вересня  2016 року подати наукові 

статті до збірника наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної 

інженерної академії» в №63, який має 8 науково-метричних баз даних. Журнал та 

матеріли конференції видаються із залученням авторських коштів. Інформація про вимоги 

до оформлення статей – за посиланням vestnikzgia.com.ua , бібліотеки Вернадського. 

 

 
Для довідок:  

Голова організаційного комітету – Воронкова Валентина Григорівна, д. філос. н., 

професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та управління проектами –  

(050) 637 27 68; (067) 89 09 946 –valentina-voronkova@ yandex.ru 

Відповідальний секретар організаційного комітету – Ажажа Марина Андріївна, 

к.н.держ.упр., доцент – (066 ) 911 84 05, azaz-marina@yandex.ru; 

 

Оргкомітет конференції 


