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Міністерство освіти і науки України 
Державний вищий навчальний заклад   

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  (Україна) 
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (Україна) 

Ченстоховський політехнічний університет (Польща) 
Батумська державна морська академія (Грузія) 

Інститут транспорту і зв’язку  (Латвія) 
Університет Онтаріо - Інститут Технологій (Канада)  

Науковий парк КНЕУ(Україна) 
Всеукраїнська асоціація консультантів з управління (СMС Ukraine)  

ТОВ «Нова пошта» (Україна) 
 

    
Міжнародна науково-практична конференція 

«СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА:  
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ЗА УМОВ  

СИСТЕМНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ» 
                        (19-20 листопада 2015 року) 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
19-20 листопада 2015 року у м. Києві на базі Державного вищого навчального закладу "Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" за ініціативою кафедри стратегії 
підприємств проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія підприємства: 
результативність за умов системних трансформацій».  

Мета конференції: сприяння інтелектуальній співпраці представників наукової та освітньої 
спільнот, державних установ та бізнесу у конструюванні нових підходів до стратегічного управління в 
організаціях задля забезпечення їх результативності за умов системних трансформацій.  

Тематичні напрями роботи конференції:  
− Сутність системних трансформацій постіндустріального світу та стратегічний вибір підприємства. 
− Управління стратегічними змінами на підприємстві: проектний підхід та організаційна підтримка. 
− Партнерська взаємодія та інноваційні бізнес-моделі. 
− Стратегічна результативність господарської діяльності підприємства: метрики, бізнес-аналіз, 

управління. 
− Результативні стратегії у розвитку підприємств.   

Для участі в конференції запрошуються представники реального сектору економіки, вчені, 
викладачі, аспіранти, магістранти-дослідники, представники громадських організацій і органів державної 
влади. 

Під час роботи конференції заплановано проведення: 
 форсайт-сесії «Стратегічне управління підприємством – 2030: теорія і практика» 
 майстер-класів: 

− Інструментарій Business Intelligence в розробці та прийнятті управлінських рішень (з використанням 
програмного продукту Diamond FMS) (Елсман Бернард, Ружина Анастасія, компанія «Diamond 
FMS», Нідерланди)  

− Вплив організаційної культури на ефективність системи бюджетування на підприємстві (Кизенко 
О.О., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна) 

− Культура як стратегічний актив: зміни, вимір, результативність (Михайленко О.Ф., ДВНЗ «КНЕУ 
імені Вадима Гетьмана», Україна) 

− Використання моделі змішаного навчання (Blending Leaning) у підготовці економістів майбутнього 
(Гребешков О.М., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна) 

− Корпоративний університет: як правильно компаніям організувати систему навчання персоналу? 
(Галушко О.С., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна) 

 
Перелік майстер-класів може бути розширений. Програми форсайт-сесії та майстер-класів будуть 

оприлюднені на порталі конференцій після 15 вересня 2015 року.  
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Режим роботи конференції: 

19 листопада  
9.00 – 10.00 – реєстрація учасників 
10.00 – 13.00 – пленарне засідання  
13.00 – 14.00 – обід    
14.00 – 18.00 – форсайт-сесія   

20 листопада 
9.00 – 13.00 – секційні засідання 
13.00 – 14.00 – обід    
14.00 – 18.00 – майстер-класи  

 
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. 

 
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

Дмитро Лук’яненко, доктор екон. наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної та 
наукової роботи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. 
Київ, Україна) 
Анатолій Наливайко, доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 
засновник української науково-освітньої школи стратегії підприємств (м. Відень, Австрія) 
Олександра Ляшенко, доктор екон. наук, професор, вчений секретар Національного інституту 
стратегічних досліджень при Президентові України (м. Київ, Україна)  
Олена Ястремська, доктор екон. наук, професор, зав. кафедри економіки, організації та планування 
діяльності  підприємства Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця (м. 
Харків, Україна) 
Ірина Кузьміна-Мерліно, доктор екон. наук, професор, декан факультету менеджменту та економіки 
Інституту транспорту і зв’язку  (м. Рига, Латвія) 
Дорота Єлонек, доктор філософії, професор, заступник декана факультету менеджменту  
Технологічного університету Ченстохова (м. Ченстохо́ва, Польща) 
Вероніка Верба, доктор екон. наук, професор, директор Інституту управлінського консультування 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна) 
Олексій Олексюк, доктор екон. наук, професор, професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна) 
Андрій Матвійчук, доктор екон. наук, професор, директор Наукового парку КНЕУ (м. Київ, Україна) 
Олександр Востряков, канд. екон. наук, доцент, декан факультету економіки та управління ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)  
Людмила Батенко, канд. екон. наук, професор, завідувач кафедри стратегії підприємств ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна) 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Олена Кизенко, канд. екон. наук, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна) – відповідальний 
секретар оргкомітету 
Наталія Ревуцька, канд. екон. наук, доцент, помічник декана факультету бізнесу та управління 
Батумської державної морської академії (м. Батумі, Грузія) 
Бернард Елсман, керівник компанії «Diamond FMS» (м. Амстердам, Нідерланди) 
Тодд Блайон, магістр, провідний дослідник Освітньо-інформаційної лабораторії 
(EILab)Технологічного інституту Онтаріо (Канада) 
Маріанна Кохан, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту ЛНУ імені Івана Франка (м. 
Львів, Україна)  
Олена Михайленко, канд. екон. наук, доцент, докторант кафедри стратегії підприємств ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна) 
Олена Гребешкова, канд. екон. наук, доцент, заступник декана з наукової роботи факультету економіки 
та управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. 
Київ, Україна) 
Олексій Гребешков, канд. екон. наук, доцент кафедри стратегії підприємств, завідувач Лабораторії  
інноваційних освітніх технологій (ЛІОТ) факультету економіки та управління ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна) 
Алла Коротченко, інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу навчально-
консультаційного пункту кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна) 
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УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
Для участі у конференції до 15 жовтня 2015 року  необхідно: 

 підготувати тези доповіді (у назві файлу необхідно вказати прізвище першого автора 
латиницею, наприклад, Shevchenko.docx) у відповідності до вимог, які наведені нижче; 

 сплатити організаційний внесок та підготувати файл-копію документа про сплату (фото, скан в 
одному з форматів JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, PDF); 

 уважно заповнити заявку на участь на порталі конференцій http://conference.spkneu.org/anketa/, 
додавши до заявки всі необхідні файли (тези, копію документа про сплату оргвнеску). 

 
ФОРМИ УЧАСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Очна участь 
 450 грн. за умови очної участі в роботі конференції (без відвідування майстер-класів). 

Учасники, які обирають очну участь у роботі конференції: 
• беруть участь у роботі пленарного та секційних засідань; 
• долучаються до спільноти експертів на форсайт-сесії; 
• відвідають 3 кава-брейки та отримують привілеї «живого» спілкування; 
• отримують надрукований збірник тез доповідей, а також вільний доступ до усіх матеріалів (у 

тому числі відеозаписів, презентацій та звітів), що будуть викладені після завершення 
конференції на порталі (http://conference.spkneu.org). 

 150 грн. - для учасників, що обрали форму участі у якості слухача (супроводжуючої особи). 
Оргвнесок покриває витрати на участь у роботі конференції та у форсайт-сесії, кава-брейки. 

Дистанційна участь 
 300 грн. за умови дистанційної участі в роботі конференції (без відвідування майстер-класів). 

Учасники, які обирають дистанційну участь у роботі конференції: 
• матимуть можливість спостерігати відео-трансляцію пленарного засідання; 
• отримають вільний доступ до відеозапису форсайт-сесії; 
• отримують надрукований збірник тез доповідей, а також вільний доступ до усіх матеріалів (у 

тому числі відеозаписів, презентацій та звітів), що будуть викладені після завершення 
конференції на порталі (http://conference.spkneu.org). 
Заочна участь 

 200 грн. за умови заочної участі в роботі конференції. 
Учасники, які обирають заочну участь у роботі конференції: 

• отримують доступ до електронної версії збірника тез доповідей, що буде викладений після 
завершення конференції на порталі (http://conference.spkneu.org). 
Відвідування майстер-класів 

 250 грн. за участь в одному майстер-класі (сплачується під час реєстрації на конференції!). 
 Усі учасники конференції (окрім супроводжуючих осіб) отримують верифікований електронний 

сертифікат, а також можуть подати статтю до редакції фахового збірника наукових праць «Стратегія 
економічного розвитку України». Рішення про публікацію статті приймається виключно редколегією 
збірника у відповідності до встановлених вимог (див. http://www.sedu.com.ua/). Оплата авторського 
екземпляра збірника здійснюється окремо та тільки після позитивного рішення про публікацію статті. 
Термін виходу чергового випуску збірника – грудень 2015 року. 

 
Усі витрати, пов’язані з проїздом, проживанням, харчуванням оплачуються учасниками 

самостійно! 
Організаційний комітет надає сприяння у бронюванні місць у готелі ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 

Гетьмана» на час проведення конференції. Про потребу у бронюванні житла просимо вказувати у 
реєстраційній формі (додаткову інформацію можна дізнатися у координаторів конференції). 

Реквізити для перерахування організаційного внеску: 
р/р № 260043063001 у ПАТ «Кредит Оптима Банк» МФО 380571. Одержувач платежу: ТОВ 

Науковий парк КНЕУ, ЄДРПОУ 38463876.  Призначення платежу:  за участь (вказати прізвище та 
ініціали учасника!) у Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегія підприємства: 
результативність за умов системних трансформацій». У т/ч ПДВ. 

 

http://conference.spkneu.org/anketa/
http://conference.spkneu.org/
http://conference.spkneu.org/
http://conference.spkneu.org/
http://www.sedu.com.ua/
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ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ СПОНСОРІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Організаційний комітет Міжнародної науково-практичної конференції: «Стратегія 
підприємства: результативність за умов системних трансформацій» пропонує фірмам і 
організаціям розглянути можливість участі в спонсорській програмі конференції і 
використовувати цю можливість для реклами своєї компанії, продукції або послуг.  

 Пакет для генерального спонсора конференції:
- розміщення логотипу на 1-ій стор. програми і збірки тез конференції;
- розміщення рекламної смуги в програмі конференції;
- розміщення банера і експозиції спонсора у фойє і в конференц-залі;
- представлення спонсора під час відкриття конференції;
- безкоштовна участь трьох співробітників фірми-спонсора у всіх заходах конференції.

 Пакет для офіційних спонсорів конференції:
- розміщення логотипу на 2-ій стор. програми і збірки тез конференції;
- розміщення рекламної смуги в програмі конференції;
- представлення спонсора під час відкриття конференції;
- безкоштовна участь двох співробітників фірми-спонсора у всіх заходах конференції. 

КОНТАКТИ 

Поштова адреса: 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима  Гетьмана», 
кафедра стратегії підприємств (кабінет 243),   
просп. Перемоги, 54/1,  м. Київ, Україна, 03680 

Електронна адреса: conf2015@spkneu.org 

Контактні телефони 
З організаційних питань та питань спонсорської підтримки конференції: 
+38 (066) 256-84-94 (Кизенко Олена Олександрівна)
З питань публікацій тез та розміщення інших матеріалів на порталі конференцій:
+38 (067) 355-44-77 (Гребешков Олексій Миколайович)
З питань сприяння поселення в готелі КНЕУ:
+38 (044) 455-60-26 (Коротченко Алла Петрівна)

mailto:conf2015@spkneu.org
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

1. Набір тексту тез виконується у редакторі Microsoft Word 6.0, 7.0: шрифт  – Times New Roman; 
розмір кегля – 12; міжрядковий інтервал – 1,0; розміри: абзацу – 10 мм; полів сторінки – 2,0 см; 
нумерація сторінок по центру (під текстом). При наборі формул використовується редактор 
формул Microsoft Equation, вмонтований в Microsoft Word.  

2. Посередині аркуша друкуються назва тез доповіді великими літерами (12, напівжирний), на 
наступному рядку - прізвище та повне ім’я автора та всіх співавторів, через кому з нового рядка - 
науковий ступінь, вчене звання, посада, е-mail. Нижче друкується назва статті та дані про автора 
англійською мовою у такому ж саме форматі, а також наводяться короткі анотації робочими 
мовами конференції (до 70 слів або до 500 знаків з пропусками). Після тексту через 1,5 інтервали 
вказується список використаних джерел (у порядку згадування у тексті!). Список джерел 
рекомендується оформлювати за допомогою сервісу: http://vak.in.ua   

3. Рекомендований обсяг тез доповіді – 2-5 стор. У тексті тез не допускається включення 
таблиць і рисунків!  

4. При викладенні матеріалу рекомендується дотримуватися такої структури: актуальність, 
постановка завдання, виклад результатів дослідження, висновки, список використаних джерел. 
Структурні елементи у тексті не виділяються!  

5. Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого співавтора.  Файл зберігається в одному з 
форматів .doc, .docx,  .rtf (наприклад, Shevchenko.docx). 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

 
СУЧАСНІ ТРЕНДИ У РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  

Шевченко  Ірина Олександрівна, 
канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 

shevchenko@i.com 
Анотація (до 70 слів) 

 
CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE THEORY OF STRATEGIC 

MANAGEMENT 
Shevchenko Irina, 

PhD, Associate Professor, Department of Management, SHEI “Kyiv National Economic University after 
named Vadym Hetman” 

Abstract (up to 70 words) 
 
 

На рубежі ХХ і ХХІ століть спостерігаються якісно нові зміни в економічних процесах. За 
яскравим виразом П. Друкера, більшість ресурсів перестають бути специфічними. ... 

 
Список використаних джерел 

1. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке: Уч. пос. / Питер Ф. Друкер: Пер. с англ. – М. : 
Издательский дом «Вильямс», 2000. – 272 с.  

 

http://vak.in.ua/
mailto:shevchenko@i.com

	«СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА:
	результативність за умов
	системних трансформацій»
	(19-20 листопада 2015 року)
	ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
	19-20 листопада 2015 року у м. Києві на базі Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" за ініціативою кафедри стратегії підприємств проводиться Міжнародна науково-практична конференція...
	Тематичні напрями роботи конференції:
	 Сутність системних трансформацій постіндустріального світу та стратегічний вибір підприємства.
	 Партнерська взаємодія та інноваційні бізнес-моделі.
	 Стратегічна результативність господарської діяльності підприємства: метрики, бізнес-аналіз, управління.
	 Результативні стратегії у розвитку підприємств.
	Для участі в конференції запрошуються представники реального сектору економіки, вчені, викладачі, аспіранти, магістранти-дослідники, представники громадських організацій і органів державної влади.
	Під час роботи конференції заплановано проведення:
	 форсайт-сесії «Стратегічне управління підприємством – 2030: теорія і практика»
	 майстер-класів:
	 Використання моделі змішаного навчання (Blending Leaning) у підготовці економістів майбутнього (Гребешков О.М., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна)
	 Корпоративний університет: як правильно компаніям організувати систему навчання персоналу? (Галушко О.С., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна)
	Перелік майстер-класів може бути розширений. Програми форсайт-сесії та майстер-класів будуть оприлюднені на порталі конференцій після 15 вересня 2015 року.
	Режим роботи конференції:
	Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
	Програмний комітет
	Для участі у конференції до 15 жовтня 2015 року  необхідно:
	 підготувати тези доповіді (у назві файлу необхідно вказати прізвище першого автора латиницею, наприклад, Shevchenko.docx) у відповідності до вимог, які наведені нижче;
	 сплатити організаційний внесок та підготувати файл-копію документа про сплату (фото, скан в одному з форматів JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, PDF);
	 уважно заповнити заявку на участь на порталі конференцій http://conference.spkneu.org/anketa/, додавши до заявки всі необхідні файли (тези, копію документа про сплату оргвнеску).
	Форми участі та організаційний внесок
	Очна участь
	 450 грн. за умови очної участі в роботі конференції (без відвідування майстер-класів).
	Учасники, які обирають очну участь у роботі конференції:
	 беруть участь у роботі пленарного та секційних засідань;
	 долучаються до спільноти експертів на форсайт-сесії;
	 відвідають 3 кава-брейки та отримують привілеї «живого» спілкування;
	 отримують надрукований збірник тез доповідей, а також вільний доступ до усіх матеріалів (у тому числі відеозаписів, презентацій та звітів), що будуть викладені після завершення конференції на порталі (http://conference.spkneu.org).
	 150 грн. - для учасників, що обрали форму участі у якості слухача (супроводжуючої особи). Оргвнесок покриває витрати на участь у роботі конференції та у форсайт-сесії, кава-брейки.
	Дистанційна участь
	 300 грн. за умови дистанційної участі в роботі конференції (без відвідування майстер-класів).
	Учасники, які обирають дистанційну участь у роботі конференції:
	 матимуть можливість спостерігати відео-трансляцію пленарного засідання;
	 отримають вільний доступ до відеозапису форсайт-сесії;
	 отримують надрукований збірник тез доповідей, а також вільний доступ до усіх матеріалів (у тому числі відеозаписів, презентацій та звітів), що будуть викладені після завершення конференції на порталі (http://conference.spkneu.org).
	Заочна участь
	 200 грн. за умови заочної участі в роботі конференції.
	Учасники, які обирають заочну участь у роботі конференції:
	 отримують доступ до електронної версії збірника тез доповідей, що буде викладений після завершення конференції на порталі (http://conference.spkneu.org).
	Відвідування майстер-класів
	 250 грн. за участь в одному майстер-класі (сплачується під час реєстрації на конференції!).
	Усі учасники конференції (окрім супроводжуючих осіб) отримують верифікований електронний сертифікат, а також можуть подати статтю до редакції фахового збірника наукових праць «Стратегія економічного розвитку України». Рішення про публікацію статті пр...
	Усі витрати, пов’язані з проїздом, проживанням, харчуванням оплачуються учасниками самостійно!
	Організаційний комітет надає сприяння у бронюванні місць у готелі ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» на час проведення конференції. Про потребу у бронюванні житла просимо вказувати у реєстраційній формі (додаткову інформацію можна дізнатися у координат...
	Реквізити для перерахування організаційного внеску:
	 Пакет для генерального спонсора конференції (вартість – 7000 грн.):
	 Пакет для офіційних спонсорів конференції (вартість – 5000 грн.):
	Контактні телефони
	З організаційних питань та питань спонсорської підтримки конференції:
	+38 (066) 256-84-94 (Кизенко Олена Олександрівна)
	З питань публікацій тез та розміщення інших матеріалів на порталі конференцій:
	+38 (067) 355-44-77 (Гребешков Олексій Миколайович)
	З питань сприяння поселення в готелі КНЕУ:
	+38 (044) 455-60-26 (Коротченко Алла Петрівна)


