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Участь у конференції – безкоштовна!  

Шановні колеги! 
Запрошуємо до участі у роботі VІ Всеукраїнської 

науково-практичної Інтернет-конференції 

«Управління ресурсним забезпеченням 

господарської діяльності підприємств реального 

сектору економіки» з міжнародною участю, що 

відбудеться 17 листопада 2021 року на базі 

Полтавського державного аграрного університету. 

На конференції будуть працювати такі секції: 
1. Сучасні управлінські тенденції розвитку держави 

та регіону. Публічне управління. 

2. Управління підприємством як соціально-

економічною системою. Менеджмент підприємницької 

діяльності в умовах змін. Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності. 

3. Антикризове управління та безпека держави, 

регіону, підприємства. 

4. Управління ресурсним потенціалом підприємства: 

інноваційна, інвестиційна, інформаційна, фінансова, 

матеріальна складові. 

5. Кадровий менеджмент та управління трудовими 

ресурсами. Правове забезпечення діяльності 

підприємства. 

6. Маркетингові аспекти управління підприємством. 

7. Євроінтеграційні підходи до управління вищою 

освітою. 

Робочі мови конференції: 

українська, англійська, російська 
 

Умови участі у конференції 
Для участі у конференції Вам необхідно до                

12 листопада 2021 р. надіслати на електронну адресу 

conferpdaa2021@ukr.net оргкомітету необхідні 

матеріали: 

1) заявку на участь (довільна форма); 

2) текст тез доповіді. 
 

Вимоги до оформлення тез 

1. Учасник має право представити доповідь, яка 

раніше не публікувалася. Якщо науковий керівник 

здобувача не є співавтором тез, то вказувати його у 

тексті не потрібно. 

2. Обсяг – від 2 сторінок (не нумеруються) 

3. Формат – А5, гарнітура – MS Word. 

Текст повинен бути надрукований з одного боку 

аркуша А-5,  через один інтервал, шрифт – Times New 

Roman, кегль – 11, поля – 2,0 см. з усіх боків. Абзац – 

0,5 см. Рисунки повинні бути згруповані в один 

графічний об’єкт; формули виконуються в редакторі 

Microsoft Equation. Рисунки і таблиці повинні не 

перевищувати за шириною 10 см, за висотою – 16 см 

4. Тези розпочинаються – ініціали й прізвище 

авторів (через кому, якщо декілька), регалії, наступний 

рядок – назва організації, звідки автори, через один 

рядок назва тез (напівжирним, великими літерами по 

центру), ще через рядок – текст. 

5. При оформленні списку літератури слід 

дотримуватися вимог Національного стандарту 

України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та 

правила складання». 

6. Рисунки та формули обов’язково мають бути 

вставленими в текст в якості об’єктів. Зображення має 

бути чорно-білим. Необхідно використовувати 

доступні для чорно-білого зображення засоби 

візуального розрізнення фігур та ліній, що несуть різне 

значеннєве навантаження. 

7. Обов’язково вказується джерело запозиченого 

матеріалу.  

8. Рішення про опублікування приймає редколегія. 

До тез можуть бути внесені редакційні правки, які не 

стосуються їх змісту, без погодження з автором 

(авторами). 

9. Оргкомітет конференції, враховуючи вимоги 

Закону України «Про вищу освіту»  

№ 1556-VII від 01.07.2014, відхилятиме роботи при 

виявленні в них запозичень, оформлених неналежним 

чином.  
За результатами конференції буде видано збірник 

матеріалів конференції у .pdf форматі. 
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