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Запрошення 

 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної  

інтернет-конференції  

«Менеджмент розвитку соціально-

економічних систем у новій економіці», 

яка відбудеться  

 

19 жовтня 2017 року. 

 

Мета конференції – розроблення теоретичних 

і прикладних засад із менеджменту розвитку 

соціально-економічних систем в умовах нової 

економіки та постіндустріального суспільства. 

Напрями роботи конференції 

 

1. Менеджмент розвитку соціально-

економічних систем. 

2. Управління регіональним розвитком в 

умовах нової економіки. 

3. Креативний менеджмент, менеджмент знань 

та менеджмент освіти. 

4. Інформаційно-комунікаційне забезпечення 

та інформаційні технології в менеджменті. 

5. Теорія та методологія державного 

управління. 

6. Менеджмент креативних індустрій. New! 

Програмний комітет 

Нестуля О. О. – голова комітету, ректор Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», доктор 

історичних наук, професор; 

Гаркуша С. В. – проректор із наукової роботи 

Полтавського університету економіки і торгівлі, 

доктор технічних наук, професор; 

Шимановська-Діанич Л. М. – завідувач кафедри 

менеджменту Полтавського університету 

економіки і торгівлі, доктор економічних наук, 

професор; 

Сікорскі Т. – експерт з ЄС фінансування. 

Європейська наукова фундація. Інститут інновацій, 

Польща; 

Дюльбеко Ф. – президент університету Оверні, 

постійний член Центру проектування та наукових 

досліджень із міжнародного розвитку, професор 

економіки, Франція; 

Гулієв Е. А. – ректор Азербайджанського 

університету кооперації, доктор економічних наук, 

професор, Азербайджан; 

Шавга Л. А. – ректор Кооперативно-торгового 

університету Молдови, доктор економічних наук, 

професор, Молдова; 

Лєбєдєва С. М. – ректор Білоруського торгово-

економічного університету споживчої кооперації, 

доктор економічних наук, професор, Білорусь; 

Апакідзе Д. – ректор Сухумського державного 

університету, доктор історичних наук, професор, 

Грузія; 

Такаландзе Л. – спікер ради представників 

Сухумського державного університету, завідувач 

модуля «менеджмент», професор, Грузія; 

Рященко В. П. – декан підготовчого факультету, 

молодший науковий співробітник Вищої школи 

менеджменту інформаційних систем, кандидат 

економічних наук, доцент, Латвія; 

Бірке А. – доктор наук, професор, Університет 

«GeorgeBaritiu», Румунія; 

Юрeнієнє В. – доктор наук, професор, 

Вільнюський університет, Литва; 

Стефанов С. – доктор наук, професор,  

Університет харчових технологій, Болгарія; 

Бернат Т. – доктор наук, професор, Щецинський 

університет, Польща; 

Лелівелд Х. – GHI President, EHEDG Huub L.M., 

Норвегія; 

Перерва П.Г. – доктор економічних наук, 

професор, декан економічного факультету 

Національного технічного університету «ХПІ». 



Участь у конференції 

 

Для участі в конференції необхідно до 15 

вересня 2017 року надіслати електронною 

поштою mened.puet@gmail.com на адресу 

оргкомітету: 

– заявку; 

– тези доповіді, оформлені згідно з 

наведеними нижче вимогами. 

Участь безкоштовна. 

 

Адреса оргкомітету 

Україна, 36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3 

Кафедра менеджменту, к. 406  

Тел. (05322)7-48-37 

E-mail: mened.puet@gmail.com 

 

Координатори конференції: 

(066) 820-91-88 – Барибіна Яніна Олександрівна 

(050)108-00-88 – Чайка Інна Петрівна 

 

Матеріали конференції будуть опубліковані 

в PDF-форматі до початку конференції. 

 

Учасникам видається сертифікат про 

участь у конференції. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів 

 

1. Тези доповіді обсягом до 2 сторінок слід 

друкувати на одному боці аркуша формату А5 

за допомогою комп’ютерної техніки, 

текстовий редактор – Word for Windows. 

2. Поля: верхнє та нижнє – 10 мм, ліве – 20 мм, 

праве – 15 мм. 

3. Шрифт – Тimes New Roman, розмір – 11. 

4. Оформлення першої сторінки: назва тез 

друкують посередині аркуша великими 

літерами (шрифт напівжирний). Нижче 

(ліворуч, через інтервал – 1,5) зазначають 

ініціали та прізвища авторів, їх науковий 

ступінь, вчене звання (шрифт напівжирний).  

5. Нижче через 2 інтервали друкують текст. 

Шрифт звичайний, міжрядковий інтервал – 

одинарний, розміщення переносів 

автоматичне. Абзац дорівнює 5 мм. 

6. Графічні матеріали мають бути 

вмонтованими в текст. 

7. Формули друкують по центру, нумерація 

формул – укінці рядка. 

8. Матеріали мають бути вичитані й 

відредаговані автором. 

 
Робочі мови конференції – українська, російська, 

англійська. 

Заявка 

на участь у Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції  

«Менеджмент розвитку соціально-економічних 

систем у новій економіці» 

Прізвище _________________________________ 

Ім’я______________________________________ 

По батькові________________________________ 

Місце роботи ______________________________ 

Посада______________________________________ 

Науковий ступінь і вчене звання  ______________ 

Назва доповіді _____________________________ 

Секція______________________________________ 

Адреса для листування________________________ 

 

 

Початок онлайн-зв’язку об 11-00 год. за 

київським часом. 

mailto:mened.puet@gmail.com
mailto:mened.puet@gmail.com

