МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.І ВЕРНАДСЬКОГО
(Навчально-науковий інститут управління,
економіки та природокористування - ННІУЕП)
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ
МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВОЇ
ПАЛАТИ - ICC UKRAINE
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
КУЛЬТУРИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УПРАВЛІННЯ (м. Маріуполь)
УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ
МІЖВІДОМЧИХ КОМУНІКАЦІЙ У СФЕРІ
ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА Е-ЕКОЛОГІЯ (ГО е-Екологія)
УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕАТРУ, КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
ІМЕНІ І. К. КАРПЕНКА-КАРОГО
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNOHUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ
(м. Бельско-Бяла, Республіка Польща)

IV
Міжнародна науковопрактична конференція
«ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА
ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ
УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В
УКРАЇНІ»
2 грудня 2020 року
м . Ки їв

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Г о л о в а о р г к о м і т е т у – Горник В. Г., доктор
наук з державного управління, доцент, директор
Навчально-наукового інституту управління, економіки
та природокористування ТНУ ім. В. І. Вернадського
Заступник голови оргкомітету:
Євмєшкіна О. Л. – доктор наук з державного
управління, доцент, доцент кафедри публічного
управління та економіки ТНУ ім. В. І. Вернадського
Члени оргкомітету:
Бодров В. Г. – доктор економічних наук, професор,
професор
кафедри
економіки
підприємництва
Університету державної фіскальної служби України,
заслужений діяч науки і техніки України;
Дегтяр А. О. – доктор наук з державного управління,
професор, заслужений діяч науки і техніки України,
професор кафедри публічного управління та
підприємництва
Національного
аерокосмічного
університету ім. Н. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут»;
Кочарян І. С. – доктор економічних наук, доцент,
перший
проректор
Київського
національного
університету театру, кіно і телебачення імені
І. К. Карпенка-Карого, заслужений працівник культури
України;
Кравченко С. О. – доктор наук з державного
управління, професор, завідувач кафедри публічного
управління
та
економіки
Навчально-наукового
інституту
управління,
економіки
та
природокористування ТНУ ім. В.І. Вернадського;
Марова С. Ф. – доктор наук з державного управління,
професор, ректор Донецького державного університету
управління;
Щелкунов В. І. – доктор економічних наук, професор,
Президент Українського Національного Комітету
Міжнародної торгової Палати;
Безус П. І. – кандидат економічних наук, доцент, в.о.
завідувача кафедри менеджменту та міжнародних
економічних відносин Навчально-наукового інституту
управління, економіки та природокористування ТНУ
ім. В.І. Вернадського;

Мороз В. В. – кандидат наук з державного управління,
голова
Українського
громадського
об’єднання
міжвідомчих комунікацій у сфері охорони навколишнього
природного середовища е-Екологія (ГО е-Екологія);
Петровська І. О. – кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри індустрії гостинності та сталого
розвитку Навчально-наукового інституту управління,
економіки
та
природокористування
ТНУ
ім. В. І. Вернадського;
Путінцев А. В. – кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри фінансів та обліку Навчально-наукового
інституту управління, економіки та природокористування
ТНУ ім. В.І. Вернадського;
Хлобистов Є. В. – доктор економічних наук, професор,
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
(м. Бельско-Бяла, Республіка Польща)

Шановні науковці, молоді вчені та студенти!
Таврійський
національний
університет
імені
В. І. Вернадського запрошує Вас взяти участь у
міжнародній
науково-практичній
конференції
«Теоретичні аспекти та практичні проблеми
управління, економіки та природокористування в
Україні», що відбудеться 2 грудня 2020 року.
Основні тематичні напрями роботи конференції:
1. Публічне управління, економіка та підприємництво.
2. Туризм та готельно-ресторанна справа.
3. Екологія в умовах сталого розвитку.
4. Фінансова система та обліково-аналітичні процеси в
Україні.
5. Світове господарство та міжнародні економічні
відносини.
6. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту.
За результатами проведення міжнародної науковопрактичної конференції планується видання збірника
конференції, а також розміщення на сайті ТНУ імені
В. І. Вернадського електронного збірника матеріалів
конференції. Матеріали будуть представлені методом
прямого відтворення тексту, що був наданий авторами, які
несуть відповідальність за його достовірність, зміст і
стилістику, за правильне цитування джерел та посилання
на них.
Кінцевий термін подачі тез доповідей та заявок на
участь – 16 листопада 2020 р.

Оплата за участь у конференції: для студентів,
магістрантів ТНУ ім. В.І. Вернадського – 70 грн., для
аспірантів,
докторантів
та
науково-педагогічних
працівників ТНУ 130 грн, для учасників, які не
навчаються і не працюють в системі ТНУ – 200 грн.
Оплату організаційного внеску слід перераховувати на
картку Приватбанку
№ 4731 2196 1020 1273, отримувач Євмєшкіна Олена
Леонідівна.
Обов’язково вказати: Прізвище, ім’я, по батькові
особи, що сплачує та «Організаційний внесок за участь у
конференції».
Робочі мови конференції – українська, англійська,
польська.
Тези доповідей та відскановану квитанцію про оплату
надсилати на електронну адресу: tnu2020konf@ukr.net

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
➢ текст
тез
доповідей
повинен
бути
надрукований у текстовому редакторі Microsoft Word
та збережений у форматі або *doc, або *docx;
➢ обсяг матеріалів – до 3 сторінок формату A4;
➢ орієнтація сторінки – книжкова, поля – 20 мм.
(зліва, справа, зверху, знизу);
➢ шрифт – TimesNewRoman, кегель – 14,
міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см.;
➢ посилання у тексті оформляються у
квадратних дужках – [1, c.24], де вказується номер
використаного джерела та сторінка;
➢ список використаних джерел подається після
основного тексту матеріалів та повинен бути
оформлений відповідно до Національного стандарту
України
«Бібліографічне
посилання.
Загальні
положення та правила складання» ДСТУ 8302:2015.
Приклад назви файлу з матеріалами
доповіді – № тематичного напряму та прізвище
(2_Ivanenko).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:
Іваненко Олена Євгенівна
студент
кафедри
індустрії
РЕЖИМ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
гостинності та сталого розвитку
ТНУ
ім.
В.І.Вернадського,
Конференція буде проходити в режимі онлайн за
спеціальність
«Назва
допомогою Zoom платформи.
спеціальності»
Ідентифікатор конференції: 946 6130 1865
Науковий керівник: П.І.П.,
Код доступу: a9CYUS
науковий ступінь, вчене звання,
кафедра (інформація про наукового
Пленарне засідання з 10.00 до 13.00 год.
керівника вказується тільки у
тезах студентів)
Назва тематичного напряму: ______________

Е-mail: ______________
Телефон: ____
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ
ПРОБЛЕМ В УКРАЇНІ
Створення системи планування на підприємстві
вимагає витрат, але ефект від раціональної організації
виробництва завжди перевищує ці витрати. Тому
трактування планування як сфери непродуктивних
витрат глибоко помилкове й суперечливе. [1, с.12].
Список використаних джерел
1. Тарасюк Г.М. Планування діяльності
підприємства. Практикум: навчальний посібник. К.:
Кондор, 2014. 266.

Оргкомітет залишає за собою право
відбору та редагування рукописів наукових
праць.
УВАГА! Тези доповідей студентів
(бакалаврат та магістратура) надсилають
наукові керівники тільки після їх перевірки.
За результатами роботи конференції буде
надруковано збірник матеріалів. Електронний
формат збірника буде розміщено на сайті ТНУ
імені В.І. Вернадського до початку роботи
конференції. Паперовий формат збірника буде
надруковано
протягом
тижня
після
конференції.

Контактна особа: Євмєшкіна Олена Леонідівна
тел. 098-408-12-82

Оргкомітет буде Вам вдячний за доведення до
своїх колег і всіх зацікавлених інформації про
проведення цієї конференції!

