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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 

 
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В. СТЕФАНИКА 

РАДА З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ 
ФАКУЛЬТЕТ СПОРТУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ  

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ'Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ТУРИЗМУ 
 

За підтримки: 
 

Представництва Фонду Конрада Аденауера в 
Україні 

Київської міської організації Профспілки 
працівників освіти і науки України 

ГО «МО «Центр аналізу і розвитку освіти та науки» 
Консалтингової компанії «ЕмПауер Рісерч» 

CASE Україна 

Регіонального представництва Фонду ім. Фрідріха 
Еберта 

Наукового журналу «Молодий вчений» 
Міжнародного наукового журналу «Науковий 

огляд» 
Наукового журналу «Парадигма пізнання: 

гуманітарні питання» 
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Дата проведення: 10-11 грудня 2015 р. 
 

З обов’язковим виданням ЗБІРНИКА МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ якому буде 
присвоєно відповідні бібліотечні індекси УДК, ББК і міжнародний стандартний 

книжковий номер (ISBN). 

ЗАПРОШЕННЯ 

Організаційний комітет запрошує науковців, практиків в сфері менеджменту та управління, молодих 
вчених, аспірантів, магістрантів та студентів вищих навчальних закладів прийняти участь у ІІ 
Міжнародній науково-практичній конференції «УПРАВЛІНСЬКІ НАУКИ В СУЧАСНОМУ 
СВІТІ», яка проходитиме на базі КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 10-11 грудня 2015 р. 
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На конференції будуть заслухані на пленарних і секційних засіданнях доповіді за такими 
напрямами: 

1. Теоретичні проблеми управління. 

2. Управління людськими ресурсами. 

3. Психологія та соціологія управління. 

4. Державне та регіональне управління: 
історія, теорія та практика. 

5. Управління складними соціально-
економічними системами. 

6. Методи прийняття управлінських 
рішень. 

7. Управління інноваціями та науково-
технічним розвитком. 

8. Самоменеджмент. 

9. Теорія і практика корпоративного 
управління. 

10. Фінансовий менеджмент. 

11. Маркетинговий менеджмент. 
Управління маркетинговими 
комунікаціями. 

12. Особливості управлінської діяльності 
у сфері подорожей та туризму. 

13. Міжнародний менеджмент. 

14. Управління вищою освітою в Україні 
та Світі. 

15. Викладання управлінських та 
економічних дисциплін: інноваційні 
методики. 

16. Історія економічної та управлінської 
думки. 

17. Оцінка ефективності та якості 
управління в організації. 

18. Іноземна мова як ключова 
компетенція управлінця. 

19. Нормативно-правове забезпечення 
здійснення управлінської діяльності. 

20. Менеджмент спорту. 

 

 

 

В рамках конференції, за підтримки Київської міської організації Профспілки працівників 
освіти і науки України та ГО «МО «ЦАРОН» буде проведено круглий стіл на тему 
«УЧАСТЬ МОЛОДІ У ПРОФСПІЛКОВОМУ РУСІ: ІСТОРІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ». Круглий стіл пройде 11 грудня 2015 року в Київському 
національному лінгвістичному університеті. 

З питань участі звертайтесь:  

Антонишин Андрій Павлович - голова ГО 
«МО «ЦАРОН», м. т. 066 476 22 95, 
antonishin_a@ukr.net  

 

Петренко Петро Сергійович - голова 
профспілки студентів і аспірантів КНЛУ, м. 
т. 093 878 91 43 
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Склад організаційного та програмного комітету конференції: 

Васько Р.В. – голова, ректор Київського 
національного лінгвістичного університету, 
доктор філологічних наук, професор; 
Матвієнко О.В. – проректор з наукової роботи 
Київського національного лінгвістичного 
університету, доктор педагогічних наук, 
професор; 
Яцунь О.М. - голова Київської міської 
організації Профспілки працівників освіти і 
науки України, к.е.н., доцент кафедри 
менеджменту НУХТ; 
Романенко О.О. – декан факультету економіки 
і права КНЛУ, кандидат економічних наук, 
доцент; 
Воронова В.І. – декан факультету здоров'я, 
фізичного виховання та туризму НУФВСУ, 
к.п.н., професор; 
Семененко В.П. – декан факультету спорту та 
менеджменту НУФВСУ, кандидат наук з 
фізичного виховання і спорту, доцент; 
Стефінін В.В. – голова Ради з науково-
дослідної роботи студентів, аспірантів і 
молодих вчених ПНУ ім. В. Стефаника, 
кандидат економічних наук; 
Ларіна Я.С. – завідувач кафедри маркетингу та 
міжнародної торгівлі НУБіП, д.е.н., професор; 
Мережко О.О. – завідувач кафедри права 
КНЛУ, д.ю.н., професор; 
Попов М.Д. – завідувач кафедри фізичного 
виховання і здоров'я КНЛУ, к.п.н., доцент; 

Попович С. І. – завідувач кафедри туризму 
НУФВСУ, к.і.н.; 
Павук О. - доктор економіки, асоційований 
професор, Балтійська міжнародна академія 
(Латвія); 
Дацій Н.В. – завідувач кафедри менеджменту і 
маркетингу КНЛУ, доктор наук з державного 
управління, доцент; 
Антонишин А.П. – доцент кафедри туризму 
НУФВСУ, к.і.н., голова ГО «МО «ЦАРОН»; 
Karkalíková Marta – Ass. Prof. RNDr, Faculty of 
Commerce, University of Economics in Bratislava 
(Slovakia); 
Хусаінов Р.В. – заступник декана факультету 
економіки і права КНЛУ, викладач кафедри 
менеджменту і маркетингу КНЛУ, секретар 
організаційного і програмного комітету; 
Решетник Н.І. – доцент кафедри менеджменту 
і маркетингу КНЛУ, к.е.н., заступник секретаря 
організаційного і програмного комітету; 
Данченко Л.Г. - доцент кафедри менеджменту 
і маркетингу КНЛУ, к.е.н., заступник секретаря 
організаційного і програмного комітету; 
Гаращенко Л.П. – доцент кафедри права 
КНУЛ, к.ю.н., заступник секретаря 
організаційного і програмного комітету; 
Петренко П.С. - голова профспілки студентів і 
аспірантів КНЛУ; 
Лисиченко О.Б. – голова Студентської ради 
КНЛУ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

ІІ	  Міжнародна	  науково-‐практична	  конференція	  «УПРАВЛІНСЬКІ	  НАУКИ	  В	  СУЧАСНОМУ	  СВІТІ»	  
	  

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ФОРМА УЧАСТІ 

Форми участі: очна та заочна  

Очна участь* 
виступ/присутність у якості слухача + 
публікація тез доповіді (до 3-х стор.) + 
сертифікат учасника конференції 

220,00 грн. 

виступ/присутність у якості слухача + 
публікація статті у збірнику матеріалів 
конференції (від 4-х до 9 стор.) + 
сертифікат учасника конференції 

350,00 грн. 

очна участь представників ВУЗів-
партнерів – (виступ/присутність у якості 
слухача + публікація тез доповіді (до 3-х 
стор.)  + сертифікат учасника 
конференції) 

130,00 грн. 

очна участь представників ВУЗів-
партнерів – (виступ/присутність у якості 
слухача + публікація статті у збірнику 
матеріалів конференції (від 4-х до 9 
стор.) + сертифікат учасника конференції) 

230,00 грн. 

Заочна участь 
публікація тез доповіді (до 3-х стор.) 150,00 
публікація статті у збірнику матеріалів 
конференції (від 4-х до 9 стор.) 

260,00 

заочна участь представників ВУЗів-
партнерів - публікація тез доповіді (до 3-
х стор.) 

110,00 

заочна участь представників ВУЗів-
партнерів - публікація статті у збірнику 
матеріалів конференції (від 4-х до 9 стор.) 

170,00 

Додаткові послуги 
Додатковий примірник збірника 
матеріалів конференції 

50,00 грн. / 1 екз. 

Переклад статті на англійську мову  40 грн./1 стор. А4 
 

*Очні учасники конференції отримають пакет інформаційних матеріалів та наукових 
видань від партнерських організацій. 

 



	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

ІІ	  Міжнародна	  науково-‐практична	  конференція	  «УПРАВЛІНСЬКІ	  НАУКИ	  В	  СУЧАСНОМУ	  СВІТІ»	  
	  

 

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ 

Перед початком конференції буде видано збірник матеріалів конференції, якому буде 
присвоєно відповідні бібліотечні індекси УДК, ББК і міжнародний стандартний книжковий 
номер (ISBN), міжнародний ідентифікатор DOI (http://www.doi.org/) . 

Матеріали конференції будуть розміщені у відкритому доступі в мережі Internet, а також 
в інституційному репозитарії НУБіП (http://elibrary.nubip.edu.ua/).  

Не залежно від кількості спів-авторів, на одні тези буде надано 1 примірник збірника, 
додатковий примірник Ви можете замовити заздалегідь, його вартість – 50,00 грн. 

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

Тези – обсягом до 3 сторінок надсилати до 30.11.2015 р. на електронну адресу: 
efknlu@gmail.com з темою листа «Конференція». 

Вимоги до оформлення тез: формат сторінки А4, поля (всі) 2,0 см, шрифт Times New 
Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,0; по-центру прізвище та ініціали автора жирним 
шрифтом, під ними назва навчального закладу/установи, організації, в дужках країна та 
населений пункт; далі НАЗВА статті по центру рядка ВЕЛИКИМИ літерами ЖИРНИМ 
шрифтом: всі дані пишуть мовою статті і англійською мовою. Далі, після пропуску одного 
рядка, текст статті, після якого, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ (посилання у тексті на літературу і 
сайти записуються у квадратних дужках). 

До друку приймаються тези написані на одній із мов: українська, англійська, німецька, 
польська, російська. Матеріали конференції будуть друкуватися у авторській редакції. 

Для публікації в Збірнику необхідно надіслати копію квитанції про оплату (скан, фото), 
тези та заявку на участь. 

При відправці матеріалів електронною поштою, переконайтесь в їх надсиланні, 
отримавши відповідь Оргкомітету протягом 4 днів. 
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Зразок оформлення тез доповіді   
Колібовіч Д.Т. 

аспірант кафедри менеджменту  
Національний гірничий університет  

 
Kalibovich D.T. 

PhD student 
National Mining University 

 
НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ПАРТНЕРСТВА У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ 

 
DIRECTIONS FORMING PARTNERSHIPS IN THE SOCIAL SECTOR 

 
Текст текст текст…[1,с.11] 

 
Список літератури: 

1.Гончарук А. Новий підхід до управління ефективністю у промисловості України/ 
ГончарукА.//ЕкономікаУкраїни.–2006.–№ 

11.–С.36-46 

Приклад оформлення рисунку: 

Рис. 1.Фактори впливу прямої дії 

Джерело: [4]         
 

 

 

 

 

 

Втрати від 
неповного обліку 
втрат; 
19% 

Втрати у 
фінансовій сфері; 
5% 

Втрати у сфері 
збуту; 
25% 

Втрати у сфері 
постачання; 
38% 

Втрати у сфері 
зберігання; 
13% 



	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

ІІ	  Міжнародна	  науково-‐практична	  конференція	  «УПРАВЛІНСЬКІ	  НАУКИ	  В	  СУЧАСНОМУ	  СВІТІ»	  
	  

 

 

НАУКОВІ ЖУРНАЛИ-ПАРТНЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОПОНУЮТЬ 
ОПУБЛІКУВАТИ ВАШІ НАУКОВІ СТАТТІ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМИ ЦІНАМИ: 

Назва журналу Сайт Індексація Галузь Термін подачі 
матеріалів 

«Молодий 
вчений»*** 

http://molodyvcheny.in.ua/u
a/ 

РИНЦ, Scholar 
Google, OAJI, 
CiteFactor, 
ResearchBible, 
Index Copernicus 

Економіка До 05 
листопада 
2015 року 

«Науковий 
огляд» 

http://naukajournal.org/index
.php/naukajournal 

Polish Scholarly 
Bibliography, 
DRJI, Ulrich's, 
BASE, РИНЦ  

Економіка 
Будівництво 
Архітектура 
Сільське та 
лісове 
господарство 
Географія 
Технічні науки 
Соціологія 
Медицина та 
охорона 
здоров’я 
Фізична 
культура та 
спорт 
Педагогіка 
Психологія 

До 10 
листопада 
2015 року 

«Парадигма 
пізнання: 
гуманітарні 
питання» 

http://naukajournal.org/index
.php/Paradigm/index 

SIS, OAJI, 
РИНЦ, Ulrich's 
Periodicals 
Directory, 
ResearchBib 

Філософія. 
Історія. 
Політологія. 
Право. 
Культурологія. 
Мистецтво, 
мистецтвознавс
тво. 
Філологічні 
науки. 

До 10 
листопада 
2015 року 

*** - журнал вийде у вигляді спецвипуску, серія «Економіка», до початку проведення 
конференції. 

Вартість публікації статей у журналах складає 20,00 грн./сторінку + 20,00 грн доставка 1 
авторського примірника. Мінімальний обсяг статті – 10 сторінок, кількість авторів – не більше 
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2-х. Вимоги до статей розміщенні на сайтах журналів. Статті направляти виключно на 
електронну адресу Конференції: efknlu@gmail.com разом із платіжними документами. 

 
 
 

РЕКВІЗИТИ  ДЛЯ  ПЕРЕРАХУВАННЯ  
коштів  за  участь  у  конференції ,  публікації  тез  і  статей  у  наукових  журналах:  

Оплата вартості публікації через термінали самообслуговування або у відділеннях Приватбанку: 
Поповнити картковий рахунок члена Редакційної колегії 
№ 4149 4378 5267 2201 Остаповська Ірина Зіновіївна  
Квитанцію обов’язково підписувати П.І.П. автора 

 
Оплата вартості публікації у відділенні будь-якого банку в Україні: 

Одержувач ПАТ КБ Приватбанк 
Код ОКПО банку: 14360570 
Код МФО банку: 305299 
Призначення платежу: поповнення карти № 4149 4378 5267 2201,  
Остаповська Ірина Зіновіївна. 
Квитанцію обов’язково підписувати П.І.П. автора 

 
Адреса та контакти оргкомітету конференції: 

м. Київ, вул. Лабораторна 3 

Секретар організаційного і програмного комітетів – Хусаінов Руслан Володимирович (каб.200, 
корп. 2 КНЛУ,  

м.т. (063) 945 74 99) 
 

Заступники секретаря організаційного і програмного комітетів: 
доц. Решетник Надія Іванівна 

 (тел. (044) 529-85-26) 
доц. Данченко Людмила Григорівна  

(каб. 225, корп. 3 КНЛУ, тел. (044) 529-85-26) 
доц.Гаращенко Людмила Петрівна 

 
 

https://www.facebook.com/events/798466050264328/ 

http://econconf.com/  
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РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 
ІІ Міжнародна науково-практична конференція	  

«УПРАВЛІНСЬКІ	  НАУКИ	  В	  СУЧАСНОМУ	  СВІТІ»	  
10-11 грудня 2015 р. 

Прізвище, ім'я та по батькові  
Науковий ступінь, вчене звання  
Назва навчального закладу, 
установи, організації 

 

Посада  
Контактний номер телефону  
Е-mаіl  
Форма участі : 
необхідне залишити (підкреслити) 

ОЧНА 
– виступ з доповіддю 
– участь у обговоренні (без доповіді, 
публікація тез/статті у збірнику)  

Додатково замовляю (вказати кількість) 
  
збірник матеріалів конференції/50 грн.  
  

ЗАОЧНА 
Напрям роботи конференції  
Назва доповіді для збірника   
Дата заповнення  
Адреса для відправки матеріалів 
(«Укрпошта» або «Нова Пошта») 

 

 

 

 

 


