
 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі 

ХI Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Менеджмент ХХІ 

століття: проблеми і перспективи», 

приуроченої до 45-річчя факультету 

менеджменту Уманського НУС, яка 

відбудеться 21 жовтня 2021 р. 

 

Секційні напрямки 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, політичні та 

правові проблеми формування 

громадянського суспільства в Україні; 

 університетська освіта в контексті 

побудови і реалізації 

зовнішньоекономічної стратегії України. 

 

Робочі мови конференції:  

українська, російська, англійська. 

 

 

Для участі у роботі конференції 

необхідно до 14 жовтня 2021 р. 

надіслати заявку на участь та тези 

доповіді на електронну адресу 

оргкомітету: karychkovska@gmail.com 

Ім’я файлу має містити прізвище 

автора, наприклад: Бойко_тези, 

Бойко_заявка. 

Відповідальність за достовірність 

фактів, цитат, власних імен та назв 

несуть автори тез доповідей. 

 

Вартість публікації: безкоштовно, 

якщо учаснику надсилається лише 

електронний варіант матеріалів 

конференції. У випадку, якщо учаснику 

надсилається паперовий варіант 

матеріалів конференції, вартість 

публікації складає 250 грн. 
 
За додатковою інформацією звертатися 

за тел. (098) 885-88-15 Каричковська 
Світлана Петрівна 

 
 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ: 

 

1. Тези доповідей не повинні 

перевищувати п’яти повних сторінок 

тексту, у форматі *.docx (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, 

міжрядковий інтервал – одинарний, абзац 

– 1,25 см, вирівнювання по ширині. 

3. Параметри сторінки: розмір 

стандартний А4, розташування книжне, 

усі 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, установа. 
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 Загальний вигляд тез: 
 
 

НАЗВА ТЕЗ 
(великі напівжирні літери, 
вирівнювання по центру) 

Прізвища авторів, ініціали) 
(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 

(вирівнювання по ширині) 
 

Список використаних джерел: 
(вирівнювання по центру)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь в ХІ Всеукраїнській 

науково-практичній конференції  

«Менеджмент ХХІ століття:  

проблеми і перспективи» 

21 жовтня 2021 р.  

 

Прізвище __________________________ 

Ім’я _______________________________ 

По батькові ________________________ 

Місце роботи _______________________ 

Посада ____________________________ 

Вчене звання _______________________ 

Науковий ступінь ___________________ 

Назва доповіді ______________________ 

Секційний напрямок конференції ______ 

Адреса (якщо надсилається паперовий 

варіант матеріалів конференції)_______ 

Телефон ___________________________ 

E-mail ________________________ 

Міністерство освіти і науки України 

Уманський національний університет 

садівництва 

Дніпровський державний  

аграрно-економічний університет 

Миколаївський національний 

аграрний університет 

Сумський національний аграрний 

університет 

 
 

Iнформацiйний лист 

 

ХІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція  

 

«МЕНЕДЖМЕНТ ХХІ СТОЛІТТЯ: 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ» 

 

 
 

21 жовтня 2021 р. 

 

м. Умань 


