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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Інформуємо Вас про проведення ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет- 

конференції «Сучасна теорія та практика менеджменту та бізнес-адміністрування», яка 

проводиться 25 квітня 2019 року кафедрою менеджменту та бізнес-адміністрування 

Черкаського державного технологічного університету. 

До участі у конференції запрошуються: науковці, аспіранти, студенти, 

викладачі, представники науково-дослідних організацій, органів державної влади та 

місцевого самоврядування, працівники фінансово-кредитних установ та інститутів, 

комерційних  фірм, діяльність яких має відношення до тематики конференції.  

Мета конференції – обмін досвідом з питань розробки та впровадження 

результатів новітніх вітчизняних і закордонних досліджень у сфері менеджменту та 

бізнес-адміністрування; стратегічного і корпоративного управління; сталого 

інноваційного розвитку підприємств та регіонів; розбудови економіки знань та вищої 

освіти в Україні; перспектив розвитку регіонального менеджменту. 

Контакти оргкомітету: 

Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування, Черкаський державний 

технологічний університет.    Адреса:  бул.  Шевченка,  460,  м. Черкаси,  Україна,  18006; 

e-mail: management@chdtu.edu.ua. 

Координатор проекту: Плаксюк Олена Олександрівна (тел. 0671434026),  

телефон кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування (0472) 511579. 
 

http://mbox2.i.ua/compose/1888737884/?cto=6BwzGDo%2FCm4%2BAisjNilNLw4PLm%2BKh5C2l8KbroLA0ZTCgsPI0oCCpauJq6lt


 
Планується робота секцій 

1. Проблеми і перспективи розвитку менеджменту та бізнес-адміністрування: 

теорія і практика. 
2. Теорія і практика управління соціально-економічним розвитком: підприємство, 

регіон, країна. 
3. Перспективи розвитку аграрного менеджменту. 
4. Новітні підходи до управління інноваційними та інвестиційними процесами. 
5. Сучасні технології бізнес-освіти та управління знаннями. 
6. Пріоритети розвитку менеджменту сфери послуг. 

 
 

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.  
Форма участі: дистанційна 

За результатами конференції тези доповідей учасників будуть розміщені на Інтернет-
сайті http://chdtu.edu.ua/, а збірники матеріалів конференції надіслані авторам за 
вказаною у заявці адресою. Вихід збірника – травень 2019 року. 
 

Матеріали до друку мають бути надіслані  
до 15 квітня 2019 року 

 

На електронну адресу management@chdtu.edu.ua надсилається: 
1. електронний варіант тез; 
2. електронна форма заявки; 
3. відсканована копія платіжного документа.  

Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів 
учасника конференції. Наприклад: Іванов В._Заявка; Іванов В._Тези; 
Іванов В._Квитанція. Після надсилання матеріалів очікуйте підтвердження про їх 
отримання електронною поштою. 

 
Вимоги до оформлення тез доповідей 

Обсяг тез – до 3 сторінок (включно), формат сторінки А4, орієнтація книжкова;  
 Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве – 20 мм. 
 Шрифт – Times New Roman, кегель – 14 пт. 
 Міжрядковий інтервал – 1,5 пт.  
 Абзацний відступ – 1,25 см. 
 Вирівнювання по ширині. 
 Список літератури – від 3 джерел; 

Слова друкуються без переносів, всі нетекстові об’єкти мають бути чорно-білими. 
Таблиці слід створювати за допомогою табличних функцій редактора МSWord. Над 
таблицею має бути назва. Рисунки можуть бути виконані у вмонтованому в МSWord 
графічному редакторі та обов'язково згруповані; можлива вставка об'єктів у графічному 
форматі (рсх, jpg, bmp, tif, gif і т.ін.). Не допускається використання сканованих схем, 
графіків та діаграм. Підрисункові підписи набираються жирним шрифтом, розмір – 12. 
Оформлення посилань: у квадратних дужках вказується номер за списком джерела, через 
кому – номери сторінок праці, на яку посилаються. Наприклад, [1, с. 22-23]. 

Відповідальність за висвітлений у тезах матеріал несуть автори. Матеріали мають 
бути ретельно перевірені згідно з нормою правопису та орфографії. Роботи, які не 
відповідають тематиці конференції, науковому рівню, вимогам оформлення, надані 
пізніше встановленого терміну чи без оплати організаційного внеску, не розглядаються 
і не повертаються авторам. 

 

 
 

Приклад оформлення тез доповідей 
 

Секція: Проблеми розвитку бізнес-освіти та управління знаннями 
 

УДК: 336.016 
Іванов В.В. 

доцент кафедри економічної теорії 
Черкаський державний технологічний університет 

м. Черкаси, Україна 
 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В РЕГІОНАХ 
УКРАЇНИ 

Ринкова економіка України нині перебуває у складному фінансово-економічному 
стані. Про це свідчать наступні дані [1, с. 22-23]. 
 

Література: 
1. Варшавський О.А. Новий підхід до ринкових процесів в Україні. Економіка України. 
2014. № 11. С. 36-46.  
 

Заявка на участь у конференції 
ПІБ учасника, науковий ступінь, вчене звання______________________________________ 
ПІБ, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника (для студентів)_______________ 
Навчальний заклад /Місце роботи________________________________________________ 
Назва тез _____________________________________________________________________ 
Тематичний напрям (секція) _____________________________________________________ 
Домашня адреса з індексом ______________________________________________________ 
Моб. телефон _______________________________ 
E-mail, з якого надіслано тези _______________________ 

 
Організаційний внесок 

Одночасно з тезами просимо переказати на рахунок АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
організаційний внесок 100 грн. Вартість замовлення друкованого одного примірника 
збірника тез додатково становить 25 грн.  
Оплата організаційного внеску:  

Одержувач: АТ КБ ПриватБанк, Київ, Україна. 
Поповнення карт безготівковими коштами в інших українських банках. 
Одержувач: ПриватБанк.  
Найменування банку: ПриватБанк.  
Номер рахунку: 29244825509100.  
МФО: 305299.  
ЄДРПОУ: 14360570. 
Кому: Плаксюк Олена Олександрівна. 
Для поповнення на карту 5168 7573 8932 4288. 
У призначенні платежу необхідно вказати: за участь у конференції. 

http://chdtu.edu.ua/
http://mbox2.i.ua/compose/1888737884/?cto=6BwzGDo%2FCm4%2BAisjNilNLw4PLm%2BKh5C2l8KbroLA0ZTCgsPI0oCCpauJq6lt

