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ЗАПРОШЕННЯ 
на VІ Міжнародну науково-практичну конференцію 

«Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики» 

м. Полтава, 19 травня 2022 року 
 

 

 

В пам’ять про знакового науковця і 

просто Людину з великої літери 

Маркіну Ірину Анатоліївну 

Мета конференції – визначення особливостей 

процесу управління підприємствами в умовах 

глобалізації; розробка практичних рекомендацій 

щодо підвищення ефективності діяльності суб’єктів 

господарювання; вдосконалення системи 

менеджменту освіти. 

Робоча мова конференції: українська, англійська. 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Управління організацією як соціально-

економічною системою. 

2. Інноваційний, інвестиційний та 

інформаційний менеджмент в системі сучасного 

підприємства. 

3. Кадровий менеджмент сучасної організації. 

Правове забезпечення діяльності підприємства. 

4. Галузеві та регіональні аспекти сучасного 

менеджменту. Публічне управління. 

5. Аграрний менеджмент. Менеджмент 

туристичного бізнесу. Міжнародний менеджмент та 

менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.  

6. Управління ризикозахищеністю, безпекою та 

конкурентоспроможністю підприємства. 

Маркетинговий менеджмент. 

7. Сучасні підходи до управління вищою 

освітою. 

Для участі в конференції до 13 травня 2022 року 

необхідно надіслати на електронну адресу: 

 –    заявку на участь у конференції; 

– тези доповідей до 3 сторінок. 
 

Матеріали надсилати на e-mail: 
conferpdau2022@ukr.net 
 

Координатор конференції від Полтавського 

державного аграрного університету: 

+38 (050) 136 03 22 – Потапюк Ірина Петрівна 
 

За результатами конференції буде видано збірник 

матеріалів конференції у PDF-форматі, а також 

сертифікати про участь в електронному варіанті. 

 

 

Участь у конференції – безкоштовна! 
 

 

Запрошуємо Вас до співпраці! 

З повагою оргкомітет! 
 

Вимоги до оформлення тез 
1. Учасник має право представити доповідь, яка 

раніше не публікувалася. Максимальна кількість авторів 
однієї доповіді – три особи. Якщо науковий керівник 
здобувача не є співавтором тез, то вказувати його у тексті 
не потрібно. 

2. Обсяг – до 3 сторінок (не нумеруються). 
3. Формат – А5, гарнітура – MS Word. (*.doc, *.rtf). 
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 – 
0,75 см. Рисунки повинні бути згруповані в один 
графічний об’єкт; формули виконуються в редакторі 
Microsoft Equation. Вказуються ініціали й прізвище автора 
(через кому, якщо декілька), регалії, наступний рядок – 
назва організації, через один рядок назва тез 
(напівжирним, великими літерами по центру),  через 
рядок тези доповіді. 

4. Рисунки і таблиці повинні не перевищувати за 
шириною 10 см, за висотою – 16 см. 

5. Список використаних джерел оформляється згідно 
національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2015.  

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 включення тез до збірника приймає 
редколегія. До тез можуть бути внесені редакційні правки, 
які не стосуються їх змісту, без погодження з авторами. 

9. Оргкомітет конференції, враховуючи вимоги Закону 
України «Про вищу освіту», відхилятиме роботи при 
виявленні в них запозичень, оформлених неналежним 
чином. 

Зразок оформлення тез доповідей 
М. В. Петренко, к.е.н., доцент, 

Ю. Ю. Юрченко, здобувач вищої освіти 

Полтавський державний аграрний університет 
 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ МЕНЕДЖЕРІВ 

НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 
 

Основний текст 
 

Список використаних джерел: 

1. ……………………………………………. 

2. …………………………………………… 
ЗАЯВКА 

на участь у VІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики» 

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________ 

Науковий ступінь _______________________________________ 

Вчене звання ___________________________________________ 

Місце роботи (навчання) _________________________________ 
Посада ________________________________________________ 

Тема доповіді __________________________________________ 

Бажаний напрям роботи конференції   _______________________ 
Електронна адреса для відправки збірника ___________________ 

Телефон___________________  


