
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Факультет менеджменту Уманського 

національного університету садівництва 

запрошує Вас взяти участь у роботі                

VІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, яка відбудеться 18-19 жовтня 

2018 р. 

 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 Сучасні тенденції розвитку теорії та 

практики менеджменту в глобальному 

конкурентному середовищі; 

 Концептуальні засади розвитку 

зовнішньоекономічних стратегій країн з 

динамічними економіками; 

 Інноваційні інструменти управління 

логістичною діяльністю підприємств; 

 Актуальні проблеми, тенденції, 

перспективи розвитку готельно-

ресторанного та туристичного бізнесу в 

країні; 

 Соціальні, філософські та політичні 

проблеми формування громадянського 

суспільства в Україні; 

 Університетська освіта в контексті 

побудови і реалізації зовнішньо-

економічної стратегії України; 

 Інтерактивні технології та методи 

навчання як засіб формування 

іншомовної професійної компетенції. 

До участі у конференції запрошуються 

науковці, викладачі, практичні діячі   

та всі зацікавлені особи. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Голова оргкомітету: 

НЕПОЧАТЕНКО О.О., - д.е.н., 
професор, ректор Уманського    
національного університету садівництва. 

 

Заступник голови оргкомітету: 

 

КАРПЕНКО В.П., - д.с.-г.н., професор, 

проректор з наукової та інноваційної 

діяльності Уманського національного 

університету садівництва. 
 

Члени оргкомітету: 

 

ВЕРНЮК Н.О. – к.е.н., доцент, декан 

факультету менеджменту; 

НОВАК І.М. – д.е.н., доцент, заступник 

декана факультету менеджменту з 

наукової роботи. 
ШКОЛЬНИЙ О.О. - д.е.н., професор, 

завідувач кафедри 
менеджменту; 

МАШКОВСЬКА Л.В. – к.ю.н., доцент, 
завідувач кафедри соціально-
гуманітарних і правових дисциплін; 

ТРАНЧЕНКО Л.В. - д.е.н., професор, 
завідувач кафедри туризму та 
готельно-ресторанної справи; 

ПЕТРЕНКО Н.О. – д.е.н., доцент, 

завідувач кафедри публічного 

управління та адміністрування. 

 

Робочі мови конференції: українська, 

російська, англійська. 

Для участі у роботі конференції 

необхідно надіслати до 5 жовтня 2018року 

заявку (зразок додається), тези доповіді та 

копію квитанції про сплату організаційного 

внеску електронною поштою за адресою 

Оргкомітету: unus_mzed@ukr.net  Назви 

файлів  мають містити прізвище автора, 

наприклад: Вусик_тези, Вусик_заявка, 

Вусик_квитанція. 

Тези доповідей, які не відповідають 

вимогам, надіслані без грошового 

переказу або надіслані пізніше 

вказаного терміну, не розглядаються.  

Відповідальність за достовірність 

фактів, цитат, власних імен та назв 

несуть автори тез доповідей. 

Розмір організаційного внеску складає: 

100 грн. – включає друк матеріалів 

збірника та поштові витрати ( для студентів  

та викладачів УНУС – 70 грн). 

Вартість додаткового примірника 

збірника становить відповідно 60 грн. 

Кошти слід надсилати поштовим 

переказом за адресою: 20305, Черкаська 

обл., м. Умань, вул. Інститутська, 1, 

Уманський національний університет 

садівництва, факультет менеджменту, 

оргкомітет конференції (Новак І.М.). 

Призначення платежу: За участь у 

конференції «Менеджмент ХХІ століття: 

проблеми і перспективи» 

Додаткову інформацію можна отримати 

за телефоном кафедри менеджменту (04744) 

3-22-35, e-mail: unus_mzed@ukr.net, Новак 

Інна Миколаївна 
 
 

mailto:unus_mzed@ukr.net
mailto:unus_mzed@ukr.net


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ: 
 

1. Тези доповідей не повинні перевищувати 

трьох повних сторінок тексту, 

сформованого у редакторі MS Word. 

Формули, таблиці, рисунки виконуються за 

допомогою спеціальних редакторів MS 

Office. Файл із тезами подається без 

нумерації сторінок. 

 

2. Всі текстові матеріали набираються 

однією гарнітурою Times New Roman Cyr, 

розмір шрифту 14 пунктів, відстань між 

рядками – 1, абзац – 1,25 см. 

 

3. Параметри сторінки: розмір стандартний 

А4, розташування книжне, верхній і 

нижній, лівий і правий береги – 20 мм. 

 

4. Список використаних джерел наводиться 

у кінці тексту мовою оригіналу у порядку 

згадування про них у тексті.  

 

5. Якщо автор є студентом, аспірантом, 

здобувачем, або докторантом, то на першій 

сторінці внизу тексту під рискою подається 

прізвище, ім’я та по батькові наукового 

керівника, його науковий ступінь, вчене 

звання. 

 
6.  Всі витрати щодо відрядження (проїзд, 

проживання, харчування, тощо) 

здійснюються учасником конференції за 

власний рахунок або за кошти організації, 

яка його відрядила. 

 

 

7. Загальний вигляд тез: 

НАЗВА ТЕЗ 
(великі напівжирні літери, вирівнювання 

по центру) 

Ініціали, прізвища авторів) 
(малі напівжирні літери, вирівнювання по 

правому краю) 
Науковий ступінь і вчене звання 

(курсив, вирівнювання по правому краю) 
Назва організації (закладу) 

( де працює (навчається) автор (співавтор)) 
(курсив, вирівнювання по правому краю) 
 
Текст тез 

(шрифт світлий, вирівнювання по 
ширині) 

Список використаних джерел 
(малі напівжирні літери, вирівнювання по 

центру)  
  

ЗАЯВКА 

на участь у VІІІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції  

«Менеджмент ХХІ століття: проблеми і 

перспективи» 

18-19 жовтня 2018 року  

 
Прізвище ___________________________________ 

Ім’я _____________________________________ 

По батькові _________________________________ 

Місце роботи(Організація) ____________________ 

Посада _____________________________________ 
Вчене звання _______________________________ 

Наукова ступінь _____________________________ 

Назва доповіді ____________________________ 

Адреса (з індексом) __________________________ 

Телефони (моб., дом., служб.) _________________ 

E-mail _____________________________________ 

Підпис учасника 

________________________________ 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА  

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 

Iнформацiйний лист 
VІІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція  

«МЕНЕДЖМЕНТ ХХІ СТОЛІТТЯ: 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ» 

 
  

18-19 жовтня 2018 року  
м. Умань 


