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ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, НАУКОВІ СПІВРОБІТНИКИ, 

АСПІРАНТИ, СТУДЕНТИ! 

 Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової інтернет-

конференції «Маркетингові аспекти управління соціально-економічними 

системами: сучасний вимір та перспективи», яка відбудеться 18 травня 2020 р. 

ОСНОВІНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Соціально-економічні проблеми розвитку сучасного маркетингу. 

2. Управління розвитком підприємств на засадах технологій маркетингу та 

логістики. 

3.  Міжнародні аспекти розвитку маркетингового бізнес-середовища. 

4.  Маркетингові технології у розвитку суспільних проблем. 

5.  Сучасні напрями розвитку цифрового маркетингу. 

 

УМОВИ УЧАСТІ В ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

  Форма участі – заочна (дистанційна). Заочна участь в інтернет-конференції 

передбачає публікацію тез доповідей в електронному збірнику матеріалів, який буде 

надісланий на зазначену у відомостях про авторів електронну адресу.  

 До 14.05.2020 р. необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету 

konf_market2020@ukr.net:  

1. Заявку на участь у конференції  

   (наприклад: Сидоренко О.М._заявка); 

2. тези доповіді  

(наприклад: 4_Сидоренко О.М._тези (в назві файлу має бути № секції,   

прізвище, ініціали учасника конференції та містити слово «тези»). 

  Участь у конференції є безкоштовною. 

  Мови конференції – українська, англійська. 

 

mailto:konf_market2020@ukr.net


 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ: 

 

- обсяг тез – 2-3 стор. у текстовому редакторі Microsoft Word; 

- формат сторінки - А 4; 

- поля документу – 20 мм; 

- шрифт – Times New Roman; 

- розмір шрифту – 14; 

- міжрядковий інтервал - 1,5; 

- сторінки не нумеруються. 

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ У ТЕЗАХ 

ДОПОВІДІ: 

 

- напрям конференції відповідно до тематики тез доповіді (секція); 

- прізвище та ініціали автора; (шрифт – курсив, напівжирний); 

- науковий ступінь, вчене звання (курсив);  

- місце роботи (посада, назва ЗВО) (курсив);  

- назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний);  

- текст тез; 

- список використаних джерел. 

 

ЗАЯВКА ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ 
 

Назва доповіді  

ПІБ (повністю) автора(ів)  

Посада, науковий ступінь, 

вчене звання автора(ів) 

 

Повна назва установи, де 

працює(ють) або вчиться 

автор 

 

Контактний телефон автора  

e-mail автора  

 

 

 

Контактні дані Оргкомітету конференції: 

м. Маріуполь, вул. Аеродромна, 7 (каб. 101), 

кафедра маркетингу 

Телефони: +38 (050)-688-20-70, +38(067)-194-31-41 

E-mail: konf_market2020@ukr.net 

 


