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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

До 75-річчя Київського національного торговельно- 

економічного університету 

 

VІ студентська вузівська наукова конференція 

 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

4  листопада  2021 року 

м. Вінниця  

 

Вінницький торговельно-економічний інститут  

Київського національного торговельно-економічного 

університету запрошує взяти участь у 

 

 

VІ студентській вузівській науковій конференції  

«Математичні методи, моделі та інформаційні 

технології в управлінні підприємством»,  

яка відбудеться 4 листопада 2021 року 
 

 

Тематичні напрями роботи конференції: 
 

1. Моделювання, прогнозування та аналіз бізнес-процесів 

підприємства. 

2. Застосування цифрових технологій в управлінні. 

3. Технології проектування та аналізу програмного 

забезпечення. 

4. Сучасний менеджмент: тенденції, проблематика та 

перспективи розвитку. 

5. Особливості зовнішньоторговельних операцій в умовах 

глобалізації міжнародного ринку. 

6. Сучасні проблеми міжнародного та соціального 

підприємництва. 

7. Стратегічні перспективи готельно-ресторанного бізнесу в 

Україні: досвід, проблеми та інновації. 

 

 

 

Робочі мови конференції — українська, англійська. 
 



 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 

Тези доповідей до 3-х повних сторінок надсилаються в електронному 

вигляді: розмір паперу – А4; поля з усіх сторін – 2 см; основний текст – 

Microsoft Word з розширенням *.docх; шрифт – Times New Roman, 14 pt; 

абзац – 1 см, міжрядковий інтервал – одинарний; сторінки не нумеруються, 

перенесення слів не допускається. 

 

Схема оформлення тез доповідей: 
 

Власне ім’я, прізвище автора, курс, група /14 pt, Ж/ 

Науковий керівник: власне ім’я, прізвище, науковий 

ступінь, вчене звання /14 pt, Ж/ 

Навчальний заклад /14 pt/ 
1 рядок відступ 

НАЗВА ТЕЗ /14 pt, Ж/ 
1 рядок відступ 

Основний текст /14 pt/ 
1 рядок відступ 

Список використаних джерел: /14 pt, Ж/ відповідно до вимог ДСТУ 

8302:2015. 

1...... /14 pt/ 
 

Рисунки, таблиці виконуються у табличному редакторі Microsoft Word.  

Назва рисунка розміщується під рисунком по центру (наприклад: Рисунок 1 – 

Базові елементи ІТ-проєктів). Всі компоненти рисунку мають бути згруповані 

як єдиний об’єкт.  

Назву таблиці друкують з великої літери і розміщують над таблицею з 

абзацного відступу (наприклад: Таблиця 1 – Класифікація та характеристики 

ІТ-прєктів). Розмір шрифту табличного тексту на 2 пункти менше основного 

шрифту.  

Формули виконуються за допомогою редактора формул Microsoft Equation.  

Посилання в тексті на джерела зазначати в квадратних дужках [номер 

джерела, стор.] ( наприклад: [1, с. 13]).  

 

Файл необхідно назвати прізвищем автора (наприклад: 

тези_Барчак.docх). 

 

 

 

 

Для участі у конференції за відповідним напрямом  до  22 жовтня  

2021 року необхідно подати (в  електронному вигляді): 

-  тези доповіді (обсягом до 3 сторінок); 

   -  заявку; 

-  копію квитанції про оплату 

на e-mail адреси кафедр учасників:  

1) економічної кібернетики та інформаційних систем: 

kekis@vtei.edu.ua; 

2) менеджменту та адміністрування: kma@vtei.edu.ua;  

3) економіки та міжнародних відносин: kaf.emb.conferens@gmail.com 

4) туризму та готельно-ресторанної справи: ktgrs@vtei.edu.ua 

 

До розгляду не приймаються матеріали, подані з порушенням 

вимог. Відповідальність за достовірність викладеного матеріалу та     

відсутність плагіату несе автор.  

 

Організаційний внесок складає - 160,0 грн. 

Організаційний внесок включає: часткові витрати на проведення 

конференції, верстку збірника, виготовлення оригінал-макету, 

макетування, випуск збірника у форматі PDF. 

Електронна версія збірника у форматі PDF буде розміщена на сайті  

ВТЕІ КНТЕУ за адресою: http://www.vtei.com.ua (відділ наукової 

роботи та міжнародної співпраці). 

 

 

Реквізити для оплати організаційного внеску: 

р/р ВТЕІ КНТЕУ  № UA108201720313241001202004575;   

ГУДКСУ у Вінницькій обл. 

МФО 820172,  код ЄДРПОУ   01562987 

Призначення платежу: за участь у конференції (обов’язково 

вказати прізвище   автора тез доповіді). 

Отримувач платежу: 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. 
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 Заявка на участь у VІ студентській вузівській науковій 

конференції «Математичні методи, моделі та інформаційні 

технології в управлінні підприємством» 

 
Власне ім’я, прізвище здобувача вищої освіти  

Курс, група  

Власне ім’я, прізвище, науковий ступінь, вчене 

звання наукового керівника 

 

Навчальний заклад  

Контактний телефон, e-mail  

Секція, в якій бажаєте взяти участь (вказати 

номер) 
 

Назва доповіді  

Форма участі:  

 
 дистанційна (лише друк тез) 

 доповідь на конференції 

 

   

 

 

За додатковою інформацією звертатись: 

 

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем –  

Кузьміна Олена Михайлівна (+380672761202) 

Копняк Катерина Валентинівна (+380679932996) 
 

Кафедра менеджменту та адміністрування - 

Заюков Іван Вікторович (+380964302424) 

 

Кафедра економіки та міжнародних відносин - 

Мельничук Оксана Павлівна (+380966026031) 

 

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи  - 

Мазуркевич Ірина Олександрівна (+380674623100) 

 

  

 

 

 

 

 

 


