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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні колеги!  

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

VIII Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції 

 

«ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЕКОНОМІКИ: 

СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ» 
 

Конференція відбудеться 17 грудня 2021 року в Херсонському інституті МАУП в онлайн-

форматі. 

Мета конференції: підвищення інтересу дослідників до активної наукової діяльності в галузі 

економіки, менеджменту та адміністрування, а також сприяння формуванню наукових зв’язків між 

закладами вищої освіти  та науковими установами України. До участі в конференції запрошуються 

науковці ЗВО та науково-дослідних установ, аспіранти, а також практичні працівники, які активно 

займаються науковими дослідженнями у сфері економічної науки.  

Форма проведення – дистанційна. Участь у конференції є безкоштовною. 

 

                                    У рамках конференції планується робота секцій:  

• Економічна теорія та історія економічної думки.  

• Світове господарство і міжнародні економічні відносини.  

• Економіка та управління національним господарством.  

• Економіка та управління підприємствами 

• Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.  

• Інновації та інвестиційна діяльність.  

• Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.  

• Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.  

• Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.  

• Гроші, фінанси і кредит.  

• Фінанси та податкова політика.  

• Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. 

 • Маркетинг.  

• Сучасний менеджмент.  

• Логістика та транспорт. 

 

                            Порядок роботи конференції 17 грудня 2021 року 

 

10.00 – 11.20 

11.20 – 11.40 

11.40 – 13.30 

13.30 – 13.50 

 

 

Пленарне засідання 

Перерва 

Робота секцій 

Підведення підсумків конференції 

 

Робоча мова конференції: українська. 
 

Для участі у конференції просимо до 7 грудня 2021 року: 

1. Заповнити реєстраційну форму учасника конференції. 

2. На електронну адресу оргкомітету kafmen.kherson@gmail.com  надіслати тези доповіді та форму 

учасника. 

Матеріали конференції (тези) будуть надруковані в електронному  збірнику «ОСОБЛИВОСТІ 

СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЕКОНОМІКИ: СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕОРІЇ ТА 

ПРАКТИКИ» 

mailto:kafmen.kherson@gmail.com


 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ (до 5 сторінок): 

●   При наборі тексту необхідно дотримуватися таких вимог: 

1) вимкнути «перенос»; 

2) всі поля - 2 см; 

3) шрифт – Times New Roman, розмір – 14; інтервал – полуторний; 

4) рисунки та діаграми мають бути зроблені у додатку до  Microsoft Word – Microsoft Graph. 

Таблиці та малюнки мають бути подані у тексті тез. При цьому таблиці повинні мати заголовок, що 

розміщується над табличним полем, а малюнки – підписи. При використанні в тезах декількох 

таблиць і / або малюнків їх нумерація обов’язкова. Кольори, що використовуються в діаграмах і 

малюнках, мають бути помітні в чорно-білому зображенні; 

5) відстань між словами – не більше одного пропуску. 

●  Тези мають бути оформлені таким чином:  

1) прізвище та ініціали автора/авторів українською мовою, науковий ступінь, вчене звання, посада, 

повна назва установи, де працює або навчається автор.  

2) Назва тез. 

3) Текст тез  (вирівнювання основного тексту – по ширині). 

4) Список використаних джерел (великими літерами, напівжирним, вирівнювання – по центру), далі – 

перелік використаної літератури з послідовною нумерацією відповідно до розміщення їх у тексті тез. 

Бібліографія оформлюється за ДСТУ 8302:2015. 

 

Зразок оформлення тез: 

 

Іванова Оксана  

к.е.н., доцент 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Київ 

oksana16@gmail.com 

НАЗВА 

 Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  

Текст. Текст.  

Текст. Текст. Текст.  

Література 

1. Корепанов О. Методологія індексного аналізу рівня розвитку інформаційного суспільства. 

Статистика України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/Magazine/2018/1/an_u.htm (дата 

звернення: 09.09.2021). 

2. Статистика : Підручник / В. К. Горкавий. Київ: Алерта, 2020. 644 с. 

 

З питань конференції звертатися до оргкомітету конференції:  Демченко Алла Вікторівна 

(050)9747614, alladama@ukr.net;  Фудорова Олена Миколаївна (050)1909064,  

kafmen.kherson@gmail.com. 

Адреса оргкомітету: 73022,  м. Херсон, вул. Тракторна 20, каб.202 (кафедра менеджменту 

організацій та економіки). 

Відповідальність за зміст тез несе автор. 

Збірник матеріалів конференції буде надісланий учасникам  на електронну адресу, вказану в 

анкеті,  протягом 14 днів після проведення конференції. 

 

Анкета учасника конференції 

ПІБ  

Науковий ступінь, вчене звання  

Посада, повна назва установи, де 

працює або навчається автор 

 

Ваша електронна адреса  

Назва доповіді  
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