
Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі Міжнародної науково-

практичної конференції, яка відбудеться 15-16 жовтня 2015 року в 

Міжнародному гуманітарному університеті за адресою:  

м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33 (пленарне та секційні засідання). 

 

Тематичні напрямки конференції (секції): 

1. Стратегічні і тактичні орієнтири формування управлінських рішень 

в бізнес-середовищі; 

2. Фінансові, економічні та психологічні аспекти прийняття 

управлінських рішень; 

3. Актуальні проблеми розвитку управління проектами, програмами 

та портфелями; 

4. Вимір та управління ефективністю діяльності підприємств та 

проектів. 

 

Метою конференції є представлення та обговорення досягнень у науці 

та практиці в сфері економіки та менеджменту, які можуть бути 

корисними для підвищення ефективності прийняття рішень в бізнесі та 

проектах. 

 

Програма конференції містить проведення пленарного та секційних 

засідань, презентації наукових та навчально-методичних розробок 

учасників конференції. 

 

Мови конференції: українська, російська, англійська. 

 

Для своєчасного формування програми конференції та збірника 

матеріалів прохання надсилати тези та заявку до 15 червня 2015 року. У 

заявці на участь у конференції вказати: 

1) прізвище, ім'я, по батькові; 

2) місце роботи, посада; 

3) тема виступу (доповіді), назва напряму; 

4) форма участі у конференції (як слухач, виступ на пленарному або 

секційному засіданні); 

5) потреба в житлі (вартість житла за кошти учасників конференції); 

6) контактний телефон (службовий, домашній), адреса (для 

надсилання запрошення на конференцію), e-mail; 

7) необхідність запрошення на конференцію (для оформлення 

відрядження); 

8) необхідні технічні засоби. 

Аспіранти та здобувачі повинні надати рекомендацію кафедри на 

публікацію своїх матеріалів тез або рецензію наукового керівника. 

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику тез 

конференції до її початку. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Обсяг тез наукової доповіді – 1-3 сторінки формату А5 (210х148 мм), орієнтація - 

книжкова. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве - 20 мм. Шрифт: гарнітура - Times New 

Roman, кегль - 10, міжрядковий інтервал - 1,0, стиль - Normal (звичайний). 

• Прізвище, ім'я автора (повністю, жирним шрифтом), його статус (д.е.н., к.е.н., 

аспірант, студент тощо), установа, підрозділ, навчальний заклад друкуються в 

правому кутку сторінки. 

• Назва тез друкується жирним шрифтом, кегль - 11. 

• Абзац - 1 см. Сторінки тез без нумерації; не використовувати переносів. 

• Список літератури (Times New Roman, кегль - 10) розміщується після тексту тез 

(бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно зі встановленими 

вимогами (див. "Бюлетень ВАК України"), посилання на літературу слід давати в 

квадратних дужках. Не застосовувати гіперпосилання. 

• У тексті тез не розміщувати таблиці. 

• Зразок оформлення тез можна знайти за адресою: http://jami.org.ua/zrazok_tez.doc 

 

Тези, заявку на участь у конференції та скановані: документ про 

оплату оргвнеску, рекомендація кафедри або рецензія від фахівця з 

науковим ступенем (для аспірантів, студентів) в електронному варіанті 

просимо надсилати до 15 червня 2015 г. на e-mail: conf_mgu@ua.fm 

(Tема листа - тези на конференцію. Назва файлу: прізвище першого 

автору_номер секції.doc). 

 

Відповідальний секретар: 

     067-7179522 – доц. Кобилянська Алла Валеріївна 

Технічний секретар: 

093-3455457 – Іовчева Лариса Іванівна 

 

Після отримання матеріалів та документу про оплату учасникам 

конференції будуть надіслані запрошення для участі у конференції (за 

потреби). 

 

 

 

http://jami.org.ua/zrazok_tez.doc
mailto:conf_mgu@ua.fm


Конкурс: 

Кращі доповіді конференції будуть опубліковані як статті  

в міжнародному науково-практичному журналі Прикладний менеджмент 

та інвестиції (ISSN 2225-3467). 

Інформація про журнал: http://www.jami.org.ua 

Організаційні внески учасників використовуються для часткового 

покриття витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням конференції, 

протокольних заходів згідно розкладу роботи конференції, видання 

програми конференції та інформаційних матеріалів і становлять: 

- 400 грн. - у випадку очної участі у конференції, публікацію тез, 

отримання інформаційних матеріалів тощо; 

- 200 грн. - у разі дистанційної участі у конференції (публікація та 

розсилка тез). 

Проживання, проїзд та харчування здійснюються за рахунок 

учасників. 

 

Платіжні реквізити: 

Переказ коштів на оплату організаційних внесків слід здійснювати у 

відділеннях або через термінали самообслуговування ПАТ КБ 

«Приватбанк» на платіжну картку: 

№ 5168755352176578 

Одержувач: Іовчева Лариса Іванівна 
 

Повні реквізити для банківського переказу: 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМІТКИ 

• у разі відсутності учасника на конференції з причин, незалежних від 

оргкомітету, перераховані кошти не повертаються; 

• квитки на зворотний проїзд прохання придбати заздалегідь.  

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Міжнародний гуманітарний університет (МГУ) 

Українська асоціація управління проектами (UPMA) 

Інститут управління Ксавьє (Індія) 

Познанський університет економіки (Польща) 

Університет Вітаутаса Великого (Литва) 

Університет Глостершира (Велика Британія) 

Університет Гульєльмо Марконі (Італія) 

Університет Федеріко II в Неаполі (Італія) 

ТОВ Одеський брокерський дім 

 

 

Міжнародна 

науково-практична конференція 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ  

РІШЕНЬ У БИЗНЕСІ ТА ПРОЕКТАХ 
  

 

15-16 жовтня 2015 року 

 
 

* * * * * 
 

Одеса 2015 

Одержувач: Іовчева Лариса Іванівна 

Рахунок 29244825509100  в ПАТ КБ «Приватбанк», 

МФО 305299 

Код ЗКПО 14360570 

Призначення платежу: Поповнення пластикової 

картки № 5168755352176578 

http://www.jami.org.ua/

