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У рамках роботи конференції передбачається дискусія з широкого кола економічних,
правових, медичних та соціально-гуманітарних питань за наступними напрямами:
І. Секція міжнародної економіки, обліку та фінансів
1. Теоретичні і практичні аспекти забезпечення розвитку економіки України в умовах
євроінтеграції.
2. Сучасні аспекти аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємств.
3. Економічний і фінансовий аналіз в умовах глобалізації.
4. Удосконалення системи оподаткування в Україні в умовах глобалізації: досвід,
проблеми, перспективи.
ІІ. Секція менеджменту та публічного адміністрування
1. Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного-інвестиційного розвитку
економіки.
2 Реформування публічного управління в умовах децентралізації владних відносин.
3. Ефективне управління підприємств і розвиток невиробничої сфери в сучасних
умовах.
4. Проблеми та перспективи розвитку місцевого самоврядування в регіонах України
ІІІ. Секція права
1. Правове забезпечення прав людини та громадянина в Україні в умовах
євроінтеграції.
2. Сучасний стан та перспективи розвитку цивільно-правової галузі в Україні.

3. Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-правової галузі в Україні.
4. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України на сторожі законності в
державі.
ІV. Секція інформаційних технологій та програмної інженерії
1. Актуальні проблеми комп’ютерних наук та інформаційних
дослідженнях молодих науковців.
2. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в науці і освіті.
3. Технології 3D моделювання та розробка комп’ютерних ігор.
4. Штучний інтелект та розпізнавання образів.
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у

V. Секція фізичної терапії і здоров’я людини
1. Актуальні питання реабілітації, фізичної терапії.
2. Сучасні інноваційні технології у фізичній терапії.
3. Здоров’язбережувальні технології та профілактика захворювань.
VІ. Секція суспільно-гуманітарних наук
1. Історія та культура України: від давніх часів до сьогодення.
2. Психологічні та педагогічні проблеми сучасності очима молоді.
3. Проблеми національної та культурної ідентичності у дослідженнях студентів.
4. Молодіжна культура як феномен сучасності.
Форма участі у конференції – очна і заочна.
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Місце проведення: м. Київ, провулок Магнітогорський, 3, конференц-зала МНТУ.
Початок роботи: 10 год. 00 хв.
Початок реєстрації: 9 год. 00 хв.
Заявки до участі у конференції та тези доповіді приймаються до 5 квітня 2019 р. на
електронну адресу: nauka_mntu@ukr.net (форма заявки та зразок оформлення тез
додаються).
Заявки та тези оформлюються окремими файлами за зразком: Ivanenko_Z (для
заявки), Ivanenko_T (для тез) у форматі doc. або docx. Обсяг тез – 2-3 сторінки (до 6 тис.
друк. знаків).
Вимоги до оформлення: MS Word, шрифт Times New Roman, кегель 14 pt,
міжрядковий інтервал – одинарний, абзац – 1,25 см; поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє
та нижнє – 2 см.
Електронну версію збірника матеріалів конференції буде розміщено на сайті МНТУ.
Організаційний комітет конференції залишає за собою право на відхилення заявок і
тез доповідей, якщо вони: 1) не відповідають тематиці та напрямам роботи конференції;
2) якщо тези доповіді не є самостійною авторською роботою і в них виявлено ознаки
плагіату; 3) якщо вони оформлені не за вказаними вимогами.
Участь у конференції – безкоштовна.
Витрати на проїзд і перебування учасників конференції покриває відряджаюча
сторона.
З метою отримання додаткової інформації прохання звертатися за телефонами:
(044) 291 – 52 – 81 Євтюкова Ірина Олегівна, начальник науково-методичного
відділу МНТУ.
Чекаємо на Вашу активну участь!
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