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м. Одеса 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо студентів, магістрантів, 

аспірантів взяти участь у роботі 

XXII Всеукраїнської щорічної студентської 

науково-практичної конференції 

за    міжнародною участю «Сучасний 

менеджмент: Моделі, стратегії, 

технології», яка відбудеться 

22 квітня 2021 року в Одеському 

регіональному інституті державного 

управління Національної академії 

державного управління при Президентові 

України за адресою: вул. Генуезька, 22, 

ауд. 401, м. Одеса, 65009, Україна. 

 

СКЛАД 

ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 

Красностанова Н. Е. — голова, завідувач 

кафедри менеджменту організацій 

Вишневська В. М. — співголова, 

в. о. декана факультету менеджменту 

та бізнес-технологій 

Майданюк С. І. — секретар, доцент 

кафедри менеджменту організацій 

Члени оргкомітету: 

Заєць У. В., студентка 3 курсу 

спеціальності «Менеджмент» факультету 

менеджменту та бізнес-технологій 

Мальцева М. О., студентка 2 курсу 

спеціальності «Менеджмент» факультету 

менеджменту та бізнес-технологій 

 

 

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

1. Менеджмент інноваційно-інвестиційної 

діяльності організацій 

2. Стратегічний менеджмент і маркетинг 

3. Світові тенденції розвитку менеджменту 

4. Управління проектами: еволюція 

технологій 

5. New Insights into Management (робоча мова 

секції — англійська) 
6. Цифрові технології в менеджменті 

7. Публічне управління та адміністрування 

 

Робочі мови конференції: українська, 

англійська. 

 

Форма участі у конференції: пленарна 

доповідь, секційна доповідь, публікація без 

доповіді. Всі форми участі є безкоштовними. 

 

Умови участі: Для участі в конференції 

надіслати на електронну скриньку конференції 

файли заявки та тез виступу (зразок заявки 

та вимоги до тез додаються) НЕ ПІЗНІШЕ 

31 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ. 

 

Збірка тез конференції: за результатами 

роботи конференції буде видана збірка тез 

конференції. Кожний охочий зможе 

БЕЗКОШТОВНО завантажити pdf-файл 

збірки тез, який будо розміщено на сайті 

інституту. Паперовий примірник збірки тез 

конференції можна буде придбати за готівку під 

час конференції. 

 

Проїзд та проживання: здійснюється 

коштом учасника. За попередньо 

підтвердженою оргкомітетом заявкою 
надається місце в гуртожитку. 

http://www.oridu.odessa.ua/


 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

ФАЙЛУ ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

1. Файл тез готують в текстовому редакторі 

Microsoft Word, тип файлу «Документ Word 

97-2003 (*.doc)». 

2. Усі поля розміром 2 см. 

3. Шрифт Times New Roman, розмір шрифту 

(кегель) — 14, інтервал 1, абзацний відступ — 

1,25 см, вирівнювання тексту по ширині. 

4. Таблиці виконуються у редакторі Microsoft 

Word. Заголовок (надпис) таблиць виконується 

зверху по центру, а рисунків — знизу по центру. 

5. Обсяг тез: 2 (дві) ПОВНІ сторінки 

формату А-4. 
6. У списку використаних джерел надавати 

ВИКЛЮЧНО джерела на які є посилання 

в  тексті тез (приклад оформлення посилань 

«Текст цитати» [3, с. 324]). 

7. Бібліографічне посилання оформлюється 

відповідно до норм ДСТУ 8302:2015 

«Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання». 

8. Тези, що містять плагіат, 

не розглядаються. 

9. Тези, які не відповідають вимогам щодо 

оформлення та/або надійшли після 31 березня 

2021 року, не розглядаються. 

10. Редакційний комітет конференції залишає 

за собою право на редагування тексту тез. 

11. Назва файлів тез та заявки повинна 

складатися з прізвища, ініціалів та слова 

«тези/theses» або «заявка/application», назва 

файлу повинна бути тією ж мовою, що і власне 

текст тез, наприклад, «Сірко-І-Д-тези.doc», 

«Сірко-І-Д-заявка.doc», «Sirko-I-D-theses.doc», 

«Sirko-I-D-application.doc». 

 

 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

 

Мельник, М. В. 

студент ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України 

Керівник: проф., к.е.н. 

Яроміч, С. А. 

 

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

 

На теперішньому етапі розвитку 

управлінська думка поступово переходить від 

функціонального підходу … (текст тез) … 

«Текст цитати» [3, с. 324]. … 

 

Список використаних джерел: 

1. 

2. 

3. 

 

 

Заявки учасників та тези доповідей 

приймаються з 01 лютого 2021 року по 

31 березня 2021 року на електронну скриньку 

е-mail: konf.origu@gmail.com. 

 

Конференція проводиться за адресою: 

вул. Генуезька, 22, ауд. 401, м. Одеса, 65009, 

Україна. Реєстрація учасників конференції 

починається 09:00, початок конференції о 10:00. 

 

За більш детальною інформацією 

звертайтесь: E-mail: konf.origu@gmail.com, 

тел.: (+38) 0-66-002-65-97 — голова комітету 

науково-дослідної роботи, міжнародних, 

міжвишівських зв’язків студентського 

самоврядування Уляна Заєць. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

учасника XXII Всеукраїнської щорічної 

студентської науково-практичної конференції 

за міжнародною участю: 

«Сучасний менеджмент: 

моделі, стратегії, технології» 

 

Прізвище _________________________________ 

Ім’я ______________________________________ 

По батькові _______________________________ 

Місце навчання (повністю) __________________ 

__________________________________________ 

Назва доповіді _____________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь 

та вчене звання наукового керівника __________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Форма участі ______________________________ 

Назва секції _______________________________ 

Адреса електронної поштової скриньки ________ 

__________________________________________ 

Мобільний телефон ________________________ 

Поштова адреса ____________________________ 

__________________________________________ 

Наявність потреби в проживанні в гуртожитку __ 

__________________________________________ 
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