Міністерство освіти і науки України
Університет державної фіскальної служби України
Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи
Департамент кадрової політики та роботи з персоналом ДФС України
Університет Генуї (Італія)
Опольський державний університет (Польща)
Університет Адамас в Колката (Індія)
Академія STING (Чехія)
ГО «Асоціація Університетів третього віку «Клепсидра» (м. Київ)
Шановні науковці, молоді вчені та здобувачі вищої освіти!
Кафедра менеджменту
Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи
Університету державної фіскальної служби України
запрошує Вас взяти участь у роботі
VI Міжнародної науково-практичної конференції
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА
ФІНАНСІВ У СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ»
м. Ірпінь, 14 березня 2019 року
Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем з управління,
менеджменту персоналу, публічного управління та адміністрування, проектного менеджменту та
фінансово-кредитних механізмів. В сучасних умовах усі наукові напрями розвиваються
достатньо динамічно, а тому публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і
важливим кроком для кожного науковця.
Секції конференції:
СЕКЦІЯ 1. Реалії та перспективи вітчизняного та міжнародного менеджменту.
СЕКЦІЯ 2. Актуальні проблеми управління персоналом в умовах ринкових трансформацій.
СЕКЦІЯ 3. Модернізація фінансової системи України в умовах глобальної нестабільності.
СЕКЦІЯ 4. Фінансовий менеджмент: стан, проблеми, перспективи.
СЕКЦІЯ 5. Розвиток проектного менеджменту.
СЕКЦІЯ 6. Публічне управління та адміністрування: сучасні проблеми та перспективи.
Офіційні мови конференції: українська, англійська та російська.
Форма проведення конференції: дистанційна.
Форма участі у конференції: безкоштовна.

Для участі у конференції необхідно до 04 лютого 2019 року:
1. Заповнити анкету учасника на сайті

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrLcK2a91nii4VLywuyFR28_QB3Q7W5gqn3p1EtK
XgBcCKNA/viewform
2. Надіслати тези доповіді українською, російською чи англійською мовою на електронну адресу

managkafedra@gmail.com
Вимоги до оформлення тез доповідей:
 Обсяг – до 3 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word у вигляді файла з
розширенням *.doc, *.docх; шрифт – Times New Roman; розмір – 14; 1,5 міжрядковий інтервал;
абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
 Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: прізвище та ініціали автора (-ів)
(шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання;
назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.
 Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника
конференції (наприклад: Семченко_С.Т._Тези).
 Використана література оформляється в кінці тексту під назвою «Список використаних
джерел». У тексті посилання на використані джерела позначаються квадратними дужками із
вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому номера сторінки,
наприклад: [3, с. 12].
Наприклад:
Гура І.В.,
доцент кафедри менеджменту
Університет державної фіскальної служби України
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Список використаних джерел

Збірник тез буде надісланий учасникам на поштову адресу, вказану в анкеті, протягом десяти
днів після проведення конференції.
Оргкомітет конференції: Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, вул.
Університетська, 31, інд. 08200, контактний телефон: +38 0979608634, +38 0969017617

