
ЗАЯВКА 

На участь у роботі V Міжнародної науково - 

практичної конференції 

«Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і 

практичні аспекти» 

 

Прізвище 

Ім’я  

По-батькові 

Назва організації 

 

Посада 

Науковий ступінь 

Вчене звання 

Поштова адреса (з індексом) 

 

Контактний телефон 

E-mail 

Номер і назва секції 

 

Назва доповіді 

 

Форма участі (потрібне підкреслити) 

- Виступити з доповіддю (до 10 хв.) 

- Виступити з інформацією (до 5 хв.) 

- Взяти участь як слухач 

- Дистанційна 

                                                  так        ні 

Потреба у надсиланні   

персонального запрошення     

Необхідність готелю  

(оплачується самостійно) 

 

Дати проживання у готелю ____________ 

АДРЕСА 

Організаційного комітету V Міжнародної 

науково-практичної 

конференції  

«Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і 

практичні аспекти» 

Одеський національний економічний  

університет (ОНЕУ),  

кафедра менеджменту організацій  

вул. Преображенська, 8 

65026, м. Одеса, Україна 

+38(048) 723-02-82 

Реєстрація учасників конференції 

відбудеться в Одеському національному 

економічному університеті 

20 травня 2021 р. 

 

 

Для довідок: 

 

+38 (066) 303-57-09 

E-mail: lilisvor@gmail.com 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

(М. ОДЕСА, УКРАЇНА) 

 

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ З РОЗВИТКУ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА БІЗНЕС-ОСВІТИ 

 

 ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ - ВАРНА 

(М. ВАРНА,  БОЛГАРІЯ) 

 

 

 
 

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 

 
 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ: ТЕОРЕТИЧНІ І 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ»  

 
 

20-21 ТРАВНЯ 2021 року 

 

 

 

м. Одеса 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

менеджменту: теоретичні і практичні аспекти», яка 

відбудеться 20-21 травня 2021 р. у м. Одесі. В рамках 

конференції 21 травня 2021 р. відбудеться онлайн - 

семінар на тему «Корпоративна соціальна 

відповідальність» за участю Економічний університет - 

Варна  (м. Варна, Болгарія). 

 

Тематичні напрями конференції: 

1. Актуальні напрями розвитку теорії та практики 

управління підприємством та його підсистемами. 

2. Сучасна парадигма стратегічного та 

інноваційного менеджменту. 

3. Управління конкурентними перевагами 

підприємства.  

4. Управління людськими ресурсами та знаннями 

підприємства.  

5. Стійкий розвиток підприємства: корпоративно-

соціальна відповідальність та економічна безпека 

бізнесу. 

6. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства та розвиток транскордонного 

співробітництва. 

7. Сучасні інформаційні технології в управлінні 

підприємством. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Голова: Ковальов А.І., доктор екон. наук, професор, 

ректор ОНЕУ. 

Заступники голови:  Литвинов О.С., доктор екон. наук, 

професор, проректор з наукової роботи ОНЕУ; 

Кузнецова І.О., доктор екон. наук, професор, зав. 

кафедрою менеджменту організацій ОНЕУ. 

Секретар оргкомітету: Своробович Л.М., кандидат 

екон. наук, старший викладач кафедри менеджменту 

організацій ОНЕУ. 

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

До початку роботи конференції планується надрукувати 

тези доповідей. 

Робочі мови конференції: українська, російська, 

англійська. 

Для участі в роботі конференції необхідно до  

 20 квітня 2021 р. (включно) надіслати поштою або 

електронною поштою на адресу lilisvor@gmail.com:  

 заявку на участь; 

 тези доповіді (1-2 повні сторінки) – електронний 

варіант; 

 копію квитанції (чеку) про оплату. 
 

Організаційний внесок кожного з учасників для часткової 

оплати видатків на проведення конференції складає       

300 грн., за умови дистанційної участі – 200 грн. 

Після отримання заявки на участь у конференції 

оргкомітет надсилає особисте запрошення на вимогу 

учасника. 

 Платіжні реквізити: 

Платіжна картка ПАТ КБ «ПриватБанк» номер: 

 41 49 60 90 01 35 72 37 Отримувач: Своробович Л.М. 
 

Учасники мають можливість опублікувати статті у 

фахових збірника наукових праць «Вісник соціально-

економічних досліджень» (збірник індексується в Index 

Copernicus,  включено до Ulrich’s Periodicals Directory та 

ERIHPLUS) та «Науковий вісник Одеського 

національного економічного університету» 

(індексується та реферується у Реферативній базі даних 

«Україніка наукова», Національній бібліотеці України 

імені В.І. Вернадського, Науковій електронній бібліотеці 

eLIBRARY.ru, Google Scholar, Польській науковій 

бібліографії, Social Science Open Access Repository та ін. 

Вимоги до оформлення статей подано на сайтах 

видань: http://vsed.oneu.edu.ua/ та  

http://n-visnik.oneu.edu.ua. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище (у 

форматі *.doc) через 1 інтервал. Обсяг: 1-2 повні сторінки 

формату А-4. Шрифт: Times New Roman,  

14 кегля. Поля: з усіх боків – 2 см. Абзацний відступ  зліва – 

1,25 Використані джерела мають бути пронумеровані 

відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на 

літературу в тексті подаються в порядку цитування в 

квадратних дужках, наприклад, [5, с.18]. 
 

Текст рукопису має бути побудований за схемою: 

Прізвища та ініціали авторів українською (російською 

або англійською) мовою – у верхньому правому кутку 

(Times New Roman, 14 пт., жирний). 

Науковий ступінь, вчене звання – справа (Times New 

Roman, 14 пт.). 

Назва організації, де працює автор, українською 

(російською або англійською) мовою – справа, повністю 

(Times New Roman, 14 пт.). 

Пустий рядок.  

Назва статті українською (російською або англійською) 

мовою – по центру, великими літерами (Times New 

Roman, 14 пт., жирний). 

Пустий рядок.  

Текст статті.  

Пустий рядок. 

Слово «Література» – по центру (Times New Roman, 14 

пт., жирний). 

Пустий рядок. 

Література (перелік літератури повинен бути 

оформлений згідно з діючим ДСТУ). 

http://scholar.google.com.ua/citations?user=PEf4fZIAAAAJ&hl=ru
https://pbn.nauka.gov.pl/journals/48486
https://pbn.nauka.gov.pl/journals/48486
http://www.ssoar.info/en/home.html
http://vsed.oneu.edu.ua/
http://n-visnik.oneu.edu.ua/

