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Посвідчення УкрІНТЕІ № 564 від 22.11.18 р. 
 
 

Запрошуємо Вас прийняти участь в VII Науково-практичній 
конференції викладачів, молодих вчених і студентів з міжнародною 

участю «РОЗВИТОК ФОРМ І МЕТОДІВ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ», яка проходитиме  

07-09 листопада 2019 р. 
 
 
Конференція проводиться з метою висвітлення передових науково-
практичних результатів досліджень, отриманих у галузі менеджменту. 
Конференція покликана стимулювати обмін ідеями та тематичною 
інформацією між українськими та закордонними вченими, 
представниками наукового та виробничого середовищ, слугувати 
джерелом інформації про сучасний рівень наукової роботи для студентів 
та аспірантів. 

 
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Актуальні проблеми менеджменту в умовах глобалізації 
2. Сучасний стан та шляхи розвитку менеджменту в Україні 
3. Напрями розвитку публічного управління 
4. Економіко-організаційні аспекти розвитку кооперації в Україні 
5. Інноваційний розвиток сучасного освітнього менеджменту 
6. Сучасні тенденції розвитку філософії освіти 

 
 

ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Подання матеріалів на конференцію завершується 

9 листопада 2019 р. 
2. Обсяг тез від 3-х сторінок (для студентів від 2-х сторінок), які не 

нумерувати. Формат А4, гарнітура MS Word. Шрифт Arial, кегль 
(розмір) 14, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зверху, знизу, справа, 
зліва 20 мм. Абзац 1,25 мм. 

3. Блок-схеми повинні бути виконані єдиним рисунком. 
4. Назва доповіді великими жирними літерами. Ім'я та прізвище 

автора, науковий ступінь та посаду (місце навчання) указати нижче 
через один інтервал. Нижче вказати назву установи і місто 
(жирними літерами). При бажанні, указати електронну адресу. 
Нижче, через один інтервал, текст тез доповіді. 



5. При необхідності, в кінці тексту через один інтервал наводиться 
література. В тексті тез посилання на літературні джерела подаються 
у квадратних дужках. 

6. До друку приймаються матеріали українською, польською, 
англійською та російською мовами. 

7. Витрати на друк і пересилку матеріалів конференції складають 
30 грн. за сторінку. Для студентів 25 грн. за сторінку. Разом з 
матеріалами конференції буде надсилатись і Сертифікат учасника. 

 
 

УВАГА! Існує можливість БЕЗКОШТОВНОЇ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ: за 

таких умов автор отримає електронний варіант матеріалів конференції 
без сертифіката учасника. 
 

ЗАЯВКА 
 

на участь у VII-й Науково-практичній конференції «Розвиток форм і 
методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації» 

Прізвище, ім’я та по 
батькові  

Науковий ступінь, 
вчене звання  

Місце роботи 
(навчання)  

Посада  

Назва доповіді  

Тематичний напрям (№) (1-6) 

Контактний телефон  

E-mail  

Бажаю отримати 
роздрукований 
примірник матеріалів 
конференції Так / Ні 

Адреса для надсилання 
матеріалів конференції (при платній формі участі) 

 
 
 
Технічний менеджер-організатор (ДДАЕУ) Валерій Гаркавий. 
095-503-96-43 
098-067-51-20 
confdsau@gmail.com 


