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Метою конференції є обговорення теоретичних, методологічних і практичних аспектів 

функціонування та розвитку сучасного менеджменту. До участі у конференції 

запрошуються: студенти, аспіранти та здобувачі, докторанти, викладачі ЗВО, фахівці з 

менеджменту, підприємці, представники органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Менеджмент організацій. 

2. Менеджмент безпеки. 

3. Інформаційне та аналітичне забезпечення менеджменту. 

4. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. 

5. Екологічний менеджмент.  

6. Регіональний менеджмент. 

7. Соціально-психологічні аспекти менеджменту. 

8. Логістика. 

9. Ризик-менеджмент та антикризовий менеджмент. 

10. Менеджмент змін. 

 
Після конференції буде видано: 
 
-Збірник наукових праць «Political Science and Security. Studies Journal» або 

колективна монографія (вимоги до оформлення однакові) 
 
Реєстраційний внесок для очної участі становить 200 злотих 
(реєстраційний внесок в конференції покриває: участь в наукових заходах, екскурсійній 

програмі, витрати на публікацію в збірнику або монографії, виготовлення сертифікату). 
Проїзд, проживання і харчування, а також участь у протокольних заходах на рахунок 
учасників конференції). 

 
Реєстраційний внесок для дистанційної участі становить 100 злотих 
(реєстраційний внесок в конференції покриває:  витрати на публікацію в збірнику або 

монографії, виготовлення сертифікату).  
 
Реквізити для оплати будуть повідомлені після реєстрації до участі у конференції. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
https://psssj.eu/index.php/ojsdata/about/submissions 
https://portal.issn.org/resource/ISSN-L/2719-6410 
Статтю необхідно надіслати за електронною адресою euroassoc.edu@gmail.com 

 

- Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасні технології менеджменту» (ВНУ імені Лесі Українки). 
Публікація тез у збірнику безкоштовна. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

У збірник приймаються тези українською, англійською, польською мовами. 

Обсяг тез доповіді – 3-5 повних сторінок формату A5, орієнтація – книжкова.  

Береги: верхній, нижній, лівий, правий – 1,5 см.  

Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 11, міжрядковий інтервал – 1,0 пт, 

абзацний відступ – 0,5 см; стиль – Normal (звичайний). 

Структура тез:  

заголовок – ПРОПИСНИМИ літерами, шрифт – напівжирний;  

прізвище, ім’я авторів – маленькі звичайні літери, жирним шрифтом;  

назва організації та міста – звичайним шрифтом (все вирівнюється по центру 

сторінки);  

https://psssj.eu/index.php/ojsdata/about/submissions
https://portal.issn.org/resource/ISSN-L/2719-6410


через 1 інтервал друкується текст тез (вирівнювання – по ширині сторінки),  

список джерел (без слова Література, друкується через 1 інтервал під текстом тез, 

оформлення – згідно встановлених вимог), посилання на які в тексті обов’язкові. 

Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді  єдиного об’єкту. 

Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому мають бути ретельно вивірені. 

Відповідальність за поданий матеріал (його зміст та унікальність) несуть автори. 

Тези, які мають рівень оригінальності менше 75%, не приймаються. Матеріали, 

оформлені з відхиленням від зазначених вимог, оргкомітет не розглядатиме. 

Тези доповіді та заявку на участь (форма додається) необхідно надіслати за 

електронною адресою konfmn@gmail.com 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу, імені першого автора латиницею. 

Наприклад, 4_ivanenko_ivan_tezy_seminar.doc. Приклад назви файлу заявки – 

4_ivanenko_ivan_zayavka_konf.doc 
 
У збірники приймаються публікації англійською або польською мовами. Текст статей 

подається електронною поштою до 30 жовтня 2022р.  
 

Обсяг статей у Збірник наукових праць «Political Science and Security. Studies Journal – 

не менше, ніж 6 повних сторінок, у збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасні технології менеджменту» – 3 повні сторінки.  

 

Для участі в конференції необхідно до 30 вересня 2022 р. зареєструватись. 

Електронна реєстрація участі у конференції 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/i9sgAunk25ZS8UDD7 

 

 

 

У відповідь на лист протягом 2-3 робочих днів Ви отримаєте підтвердження та лінк на 

заходи.  

 

Заявку та тексти стате надіслати на адресу euroassoc.edu@gmail.com  до 30 жовтня 

2022 року. 

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Прізвище, ім'я, по-батькові  

Для студентів:  

прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене 

звання, посада та місце роботи наукового керівника 

 

Організація, яку представляє учасник  

Науковий ступінь   

Вчене звання   

Посада   

Контактний телефон   

E-mail   

Секція  

Тема доповіді  

Форма участі: 

1) дистанційна: 

- публікація статті 

 

../../../Home/Downloads/2018-05/downloads/konfmn@gmail.com
https://forms.gle/i9sgAunk25ZS8UDD7
mailto:euroassoc.edu@gmail.com


- публікація тез 

2) очна участь: 

- за програмою в Польщі 

- за програмою в Україні. 

 
Збірники будуть розіслані після затвердження на Вченій раді Вищої  школи суспільно-

економічної в Пшеворську та ВНУ імені Лесі Українки в електронному вигляді на e-mail 

учасника до 30 грудня 2022 року. 

 

ПРОГРАМА  

проведення конференції 

«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ» 

Вища школа суспільно-економічної в Пшеворську (Польща)  

 
15 жовтня 2022 року 

16.00 – 19.00 – заїзд учасників конференції. 

 

16 жовтня 2022 року 

Палац Дєдушицьких, м. Заріччя 

09.30 – 10.00 – Реєстрація учасників. 

10.00 –11.30 – Пленарне засідання конференції. 

12.00 – 14.00 – Круглий стіл «Культурна дипломатія в контексті глобалізаційних 

викликів». 

12.00 – 14.00 – Круглий стіл «Управління підприємництвом в секторі малого і середнього 

бізнесу: стратегічний аспект». 

14.00 – 14.30 – Заключне Пленарне засідання, вручення сертифікатів участі. 

15.00 – 18.00 – Екскурсія в Замок Ланцут. 

18.00 – 23.00 – Протокольний захід. 

 

17 жовтня 2022 року 

Інавгурація Навчального 2022-2023 року  

у Вищій суспільно-економічній школі в Пшеворську 

08.00 – 10.00 – Святкове богослужіння в Костелі святої Варвари монастиря ордену 

бернардинців. 

11.00 –12.00 – Урочистість щодо початку навчального року. 

15.00 – 18.00 – Екскурсія Палацом Дєдушицьких, м. Заріччя. 

18.00 – 23.00 – Протокольний захід. 

 

18 жовтня 2022 року 

08.00 – 10.00 – Від’їзд учасників конференції. 

12.00 –  14.00 – екскурсія м. Перемишль.  

 

21 жовтня 2022 року 

А. 54, Бібліотека Волинського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк  

10.00 –11.30 – Пленарне засідання Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні 

технології менеджменту» (студентські наукові доповіді). 

12.00 – 14.00 – Секційні засідання 

 
Контактна особа щодо очної участі за програмою в Польщі:  

Степанюк Оксана – директор Європейської асоціації інноваційної освіти 

Тел. +380 50678 0690 

 

Контактна особа щодо участі за програмою в Україні:  

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA)&action=edit&redlink=1


Волинець Ірина – к.е.н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування Волинського 

національного університету імені Лесі Українки 

Тел. +380 66 1755785 (viber/telegram). 

 

(дзвінки приймаються в робочий час: пн-пт. з 09:00 до 18:00, сб-нд – вихідний). 

 


