
                                                                         
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 
Запрошуємо взяти участь у роботі VІІІ Міжнародної молодіжної науково-практичної 

інтернет-конференції «Наука і молодь в ХХІ сторіччі», яка відбудеться у Вищому навчальному 
закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 30 листопада 2022 року. 

Метою конференції є оприлюднення та всебічне обговорення результатів наукових 
досліджень молодих учених, докторантів, аспірантів, студентів. 

 
СПІВОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Україна) 

Повісланський університет (Республіка Польща) 
Євразійський національний університет імені Л. М. Гумільова (Республіка Казахстан) 

Кооперативно-торговий університет Молдови (Республіка Молдова) 
Таджицький державний університет комерції (Республіка Таджикистан) 

Університет національного та світового господарства (Республіка Болгарія) 
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

1. Біотехнології та біоінженерія 
2. Готельно-ресторанна та курортна справа  
3. Документознавство, інформаційна, бібліотечна та архівна справа 
4. Економіка  
5. Експертиза та митна справа 
6. Інформатика та комп’ютерні науки 
7. Керівництво та лідерство 
8. Маркетинг    
9. Менеджмент і адміністрування 
10. Міжнародні економічні відносини 
11. Місцеве самоврядування 
12. Облік і аудит 
13. Освітня робототехніка 
14. Педагогіка вищої школи 
15. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Публічні закупівлі  
16. Право 
17. Публічне управління та адміністрування 
18. Товарознавство 
19. Туризм 
20. Фізична культура та спорт 
21. Філологія 
22. Фінанси, банківська справа та страхування 
23. Харчові технології та інженерія 
24. Хімія 

 
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ 

О. О. Нестуля, головний редактор, д. і. н., професор, ректор; 
Н. С. Педченко, заступник головного редактора, д. е. н., професор, перший проректор; 
Н. І. Манжура, відповідальний секретар, завідувач науково-організаційного відділу. 

 
ВІДПОВІДАЛЬНІ РЕДАКТОРИ 

С. В. Гаркуша, в. о. директора Навчально-наукового інституту міжнародної освіти, д. т. н., 

професор; 

А. С. Ткаченко, директор Навчально-наукового інституту денної освіти,  к. т. н., доцент; 

В. Л. Шимановська, директор Навчально-наукового інституту заочно-дистанційного навчання; 

Т. П. Гудзь, завідувач відділу аспірантури та докторантури, д. е. н., професор; 
Л. М. Діденко, директор центру інформаційного забезпечення освітнього процесу. 



                                                                         
 

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ 
А. В. Артеменко, завідувач кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних 
відносин, к. е. н., доцент; 
П. Ю. Балабан, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, к. е. н., 

професор;  

Г. О. Бірта, завідувач кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи,  

д. с.-г. н., професор; 

Н. В. Гнітій, старший викладач кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної 

справи; 

В. Л. Іщенко, завідувач кафедри ділової іноземної мови, к. філол. н., доцент; 

Т. В. Капліна, завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, д. т. н., професор; 

Н. В. Карпенко, завідувач кафедри маркетингу, д. е. н., професор; 

Т. А. Костишина, завідувач кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної 

теорії, д. е. н., професор; 

Г. В. Лаврик, завідувач кафедри правознавства, д. ю. н., професор; 

О. В. Манжура, проректор з науково-педагогічної роботи, д. е. н., доцент; 

Ю. С. Матвієнко, проректор з науково-педагогічної роботи, к. п. н.; 

А. І. Мілька, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, к. е. н., доцент; 

С. І. Нестуля, директор Навчально-наукового інституту лідерства, д. п. н., доцент;  

О. В. Ольховська, завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики,  

к. ф.-м. н.; 

Т. В. Оніпко, завідувач сектору документознавства та інформаційної діяльності в економічних 

системах кафедри менеджменту, д. і. н., професор; 

І. М. Петренко, завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук, д. і. н., професор; 

М. Є. Рогоза, завідувач кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних 

систем, д. е. н., професор; 

Н. О. Симоненко, завідувач сектору фізичного виховання кафедри педагогіки та суспільних наук; 

Г. П. Скляр, завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу, д. е. н., професор; 

Г. П. Хомич, завідувач кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства,  

д. т. н., професор; 

Л. М. Шимановська-Діанич, завідувач кафедри менеджменту, д. е. н., професор; 

О. В. Яріш, завідувач кафедри фінансів та банківської справи, к. е. н., доцент. 
 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

        Для участі в конференції необхідно до 10 листопада 2022 року надіслати на електронну 
адресу оргкомітету molodizhna_konf@ukr.net: 
- тези; 
- звіт (довідку) про перевірку тез на наявність плагіату. 
        Про включення доповіді у план конференції авторам буде повідомлено впродовж трьох 
робочих днів.  

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Структура тез: 
- заголовок (великими буквами, напівжирним шрифтом); 
- номер та назва тематичного напряму; 
- відомості про автора:  
напівжирним шрифтом, курсивом: ініціали, прізвище;  
курсивом: назва закладу вищої освіти – для кожного автора; назва освітньої програми 
(спеціальності), група – для студентів; спеціальність – для аспірантів; посада, науковий ступінь, 
учене звання – для науково-педагогічних працівників; 
- відомості про наукового керівника (для студентів та аспірантів):  

mailto:molodizhna_konf@ukr.net


                                                                         
напівжирним шрифтом, курсивом: ініціали, прізвище;  
курсивом: назва закладу вищої освіти, посада, науковий ступінь, вчене звання; 
- основний текст тез; 
- список використаних джерел. 
Обсяг – до 3 сторінок формату А5.  
Поля тексту: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2,0 см.  
Обов’язковий комп’ютерний набір у текстовому редакторі Microsoft WORD.  
Шрифт набору Times New Roman, розмір шрифту 11.  
Міжрядковий інтервал – множник 0,9.  
Абзацний відступ – 0,5 см. 

 Приклад оформлення тез 
 

ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ 

 
3. Документознавство, інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

 
І. І. Іваненко, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі», спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», студент групи Д-51 
П. П. Петров, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі», професор  кафедри менеджменту, д. е. н., професор – науковий керівник 
 
Основний текст …….. 

Список використаних джерел 
1. Палеха Ю. І. Кадрове діловодство: зі зразками сучасних ділових паперів. Київ: Ліра-К, 2009. 

476 с. 
2. Свердлик З. М. Організація діяльності банківських установ: документно-інформаційний 

аспект. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2019. № 1. С. 82–88. 
2. … 
3. 

 
 

Щодо додаткової інформації звертатися до науково-організаційного відділу Вищого 
навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
тел. +38-095-127-39-95  

Манжура Наталія Іванівна 


