
ЗАЯВКА 

на участь у V студентській вузівській 

науковій конференції 

«Математичні методи, моделі та 

інформаційні технології в управлінні 

підприємством» 

 

Автор (прізвище, ім’я, по батькові) _______  

 

Місце навчання, група _________________  

 

Контактний телефон, e-mail _____________  

 

Секція, в якій бажаєте взяти участь  

(вказати номер) _______________________  

 

Назва тез доповіді _____________________  

 

ПІБ, науковий ступінь, вчене звання  

наукового керівника, місце роботи _______  

 

Контактний телефон наукового керівника,  

e-mail ________________________________  

 

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ! 

 

Для доповіді на конференції необхідно до 2 

листопада 2020 року на кафедру економічної 

кібернетики та інформаційних систем ВТЕІ 

КНТЕУ подати заявку та тези доповіді (в  

електронному вигляді), e-mail адреса: 

kism@ukr.net 
Робочі мови конференції – українська, 

англійська 

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний торговельно-

економічний університет 

Вінницький торговельно-економічний інститут 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

 

V студентська вузівська наукова 

конференція 

 

 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 

УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

 

9 листопада 2020 р. 

 

м. Вінниця 

 

 

Участь у конференції безкоштовна 

 

 

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) 

Шановні студенти ! 

 

Кафедра економічної кібернетики та 

інформаційних систем запрошує взяти участь 

у V студентській вузівській науковій 

конференції «Математичні методи, моделі та 

інформаційні технології в управлінні 

підприємством», яка відбудеться 9 листопада 

2020 року. Для участі в конференції 

запрошуються здобувачі освітніх ступенів 

«бакалавр» і «магістр» 

 

Теми для обговорення: 

Секція 1  

Моделювання,  прогнозування та аналіз бізнес-

процесів 

Секція 2  

Застосування сучасних інформаційних 

технологій для управління бізнес-процесами 

підприємства 

 

Регламент роботи конференції: 

12.50 – 13.00 реєстрація учасників  

13.00 – 14.20 пленарне засідання  

14.20 – 14.30 перерва 

14.40 – 15.40 засідання секції 1 

14.40 – 15.40 засідання секції 2 

15.40 – 16.00 підведення підсумків 

 

Адреса конференції: ВТЕІ КНТЕУ 

(кафедра економічної кібернетики та 

інформаційних систем ауд.708, корп.4), 

Хмельницьке шосе, 25, м. Вінниця, тел.(0432) 

55-04-39. 
 

mailto:kism@ukr.net
http://www.vtei.com.ua/


Заявка на участь у конференції 

 

Автор (прізвище, ім’я, по батькові)  

Місце навчання, група  

Контактний телефон, e-mail  

Секція, в якій бажаєте взяти участь 

(вказати номер) 
 

Назва доповіді  

ПІБ, науковий ступінь, вчене звання 

наукового керівника, місце роботи 

 

Контактний телефон наукового 
керівника,  
e-mail 

 

 

Файл необхідно назвати прізвищем автора (наприклад: 

zayavka_Barchak.docх). 

 

 

 

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. 

 

1. У першому рядку, з вирівнюванням по правому краю, шрифт напівжирний –  

прізвище та ініціали автора(ів). 

2. У другому рядку по правому краю – освітній ступінь здобувача(ів). 

3. В наступному рядку по правому краю – науковий керівник. 

4. В наступному рядку по правому краю – назва навчального закладу, місто. 

5. Далі через один рядок по центру напівжирним – заголовок тез прописними 

літерами. 

6. Нижче через один рядок – текст тез, вирівнювання по ширині. 

7. Через один рядок – список використаних джерел, оформлений відповідно до 

вимог. 

 

Файл необхідно назвати прізвищем автора (наприклад: tezy_Barchak.docх). 

 

Відповідальність за зміст тез несуть автори та наукові керівники. 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

Барчак  І.В. /14 pt, Ж, по правому краю/  

здобувач освітнього ступеня «магістр» /14 pt, по правому краю/ 

науковий керівник – Кузьміна О.М., к.т.н., доцент /14 pt, по правому краю/ 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця /14 pt, по 

правому краю/ 

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІТ-ПРОЕКТІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

/14 pt, Ж, ВСІ ПРОПИСНІ, по центру/ 

 

На даний час в умовах посилення конкурентної боротьби, для кожного 

підприємства на перший план виходить завдання збереження і підвищення 

власної конкурентоспроможності. Все більше число підприємств орієнтується 

на досягнення перемоги в конкуренції і домагається поставленої мети в 

результаті постійних зусиль менеджменту в здійсненні ефективної конкурентної 

стратегії розвитку. У контексті світових кризових явищ проблема формування 

стійкої конкурентоспроможності набула особливої актуальності. … /14 pt, по 

ширині/ 

 

Список використаних джерел /14 pt, Ж, по ширині, згідно ДСТУ 

8302:2015/ 

1. … /14 pt, по ширині/ 

2. … 
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Усі матеріали подаються окремими файлами, які називають латинськими 

літерами, на електронну адресу: kism@ukr.net 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3034
https://www.microsoft.com/uk-ua/

