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Контрольні дати 

   Прийом матеріалів – до 20 листопада 2020 р. 

 
С Е К Ц І Ї    К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ 

МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

      

 

 

1. Управління діяльністю підприємств і організацій 
в умовах сталого розвитку України 

2. Удосконалення механізмів державного 
управління в умовах трансформації українського 
суспільства 

3. Удосконалення механізмів управління якістю 
підготовки і перепідготовки фахівців в умовах цифрової 
економіки 

4. Організація процесу управління на засадах 
лідерства 

5. Розвиток інформаційно-комунікаційних 
технологій в управлінському процесі 

6. Проблеми та перспективи розвитку сучасного 
бізнесу в контексті цифровізації економіки 

 
 

Форма участі у конференції – заочна 
Робочі мови: українська, англійська 

 
 

Для участі у конференції необхідно до 

20 листопада 2020 року 

 
1. Заповнити реєстраційну форму учасника 

конференції: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyrBfc7lqyjS7
yzhNmFeFzobpF8E0wFgWdHjLGoBl_h0bV5A/viewform 

2. Надіслати електронний варіант матеріалів 
конференції (файл, названий прізвищем автора 

латиницею і збережений у форматі doc, docx – 
наприклад, “Kamenchuk_I.doc”) на електронну пошту 
оргкомітету 

conference-vnpikmus@kubg.edu.ua 
(з приміткою “Конференція_КУБГ”). 

 
 
 
 

 

Участь у конференції безкоштовна 

 
Проведення конференції – 24 листопада 2020 р. 

 

За результатами проведення конференції буде підготовлено 

збірник матеріалів конференції в електронному варіанті (PDF 
формат), який отримає кожен учасник по електронній пошті, 
разом із сертифікатом учасника конференції. 

 

 
 

Обсяг публікації – 3-4 повні сторінки книжкового формату А5. 
Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері 

(Microsoft Office Word 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура 
– Times New Roman, кегль – 11 пт, інтервал – 1 пт, абзацний 
відступ – 1. 

Поля: всі поля – 20 мм. 
Всі графічні матеріали, рисунки та таблиці набираються 

кеглем 9 пт, література – кеглем 9 пт. 

Порядок розміщення матеріалу. У правому верхньому куті 
необхідно вказати ПІБ (повністю), освітній рівень навчання, вчене 
звання, науковий ступінь автора (авторів), повна назва організації 
(місце навчання). Студенти обов’язково повинні вказати 
наукового керівника (інтервал 1 пт, курсив). 

Назва тез набирається прописними літерами (напівжирним 
шрифтом) по центру сторінки. Під назвою через 1 інтервал 
розміщується текст. Посилання на джерела літератури у тексті 

наводяться у квадратних дужках. Список літературних джерел 
оформляється відповідно до ДСТУ 8302:2015 

http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2017/Prykla

dy_DSTU_8302_2015.pdf. 
 

УВАГА! За достовірність наукової інформації, 
статистичні дані, стилістичне і технічне оформлення 
відповідальність несуть автори робіт. Оргкомітет 
розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог 
та подані у зазначений термін. Всі відібрані матеріали 

пройдуть перевірку на антиплагіат у системі Unichek. 

Матеріали, які не відповідатимуть установленим вимогам 
або запропонованій тематиці, будуть надіслані пізніше 
вказаного терміну або не пройдуть перевірку на антиплагіат, 
публікуватися не будуть. 

 

 

 
 

 
Станішевська Наталія Володимирівна, магістр 

Київський університет імені Бориса Грінченка 
Науковий керівник – к.е.н., доцент Співакова О.В. 

 

ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДІВ 

ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 
В наш час позашкільна освіта є невід’ємною частиною 

системи освіти, визначеної Конституцією України, 
законами України “Про освіту”, “Про позашкільну 
освіту”, і спрямована на розвиток здібностей дітей та 
молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури 
і спорту, технічної та іншої творчості, подальшої 
самореалізації та/або професійної діяльності [1]. 

Однак сьогодні є чимало гострих проблем у сфері 
розвитку позашкільних закладів освіти, які потрібно 

терміново вирішувати. 
........... 

Список літературних джерел 
1. Міністерство освіти і науки України. Позашкільна 

освіта. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/pozashkilna-osvita 
(дата звернення: 15.03.2019). 

2. Міжнародний форум з позашкільної освіти. URL: 

http://pou.org.ua/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=3 (дата звернення 18.08.2019). 

 
 
 
 
 

З повагою оргкомітет конференції 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
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