
Шановні студенти! 

Запрошуємо Вас взяти участь у 

роботі студентської науково- 

практичної конференції 

“Менеджмент як фактор соціально-

економічного розвитку”, яку 

проводить кафедра менеджменту 

та МЕВ ТНУ імені В.І. Вернадського 

та кафедра менеджменту та 

туризму Житомирського економіко-

гуманітарного інституту 

Університету «Україна» 

Контактні телефони: 

(063) 338–71-21 

Грудцина Юлія Валентинівна 

 
Сподіваємося на Вашу участь в 

конференції! 

Форма проведення: 

Онлайн на платформі Google Meet 

https://meet.google.com/nch-mxfc-csn 

 

 
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
 ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО  

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА 

МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 
ВІДНОСИН 

ЖИТОМИРСЬКИЙ ЕКОНОМІКО- 
ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ УНІВЕРСИТЕТУ 

«УКРАЇНА» 
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ТУРИЗМУ 

 

 

 
СТУДЕНТСЬКА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ 

 
“МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ФАКТОР 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ ” 

 

 

 

 

6 квітня 2023 р. 

10.00 

https://meet.google.com/nch-mxfc-csn


 

Мета конференції: 

Залучення студентів до обговорення 

актуальних проблем розвитку 

менеджменту та міжнародних 

економічних відносин 

 
Основні напрями роботи конференції: 

 

 Сутність та функціональні сфери 
менеджменту 

 Стратегічний менеджмент 

 Фінансовий менеджмент 

 Інформація і комунікації в менеджменті 

 Управлінські рішення в менеджменті 

 Бізнес-планування  

 Управління персоналом 

 Управління якістю 

 Логістика 

 Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності 

 Регулювання міжнародних економічних 
відносин 

 Глобальні проблеми сучасності: вплив 
на управління бізнесом 

 Проблеми  європейської інтеграції: 
можливості для України 

 
Видання матеріалів конференції:  

Для опублікування тез доповідей 

в  електронному збірнику 

необхідно 

надіслати заявку на участь в 

конференції      

та матеріали доповідей до 

 02 квітня 2023 р. 

Публікація тез безкоштовна 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 

Текст тез обсягом до 3-х сторінок 

надіслати на електронну адресу 

 tnu.management2019@gmail.com 

 
Текстовий редактор – Microsoft Word 

Формат аркуша – А-4; поля – всі по 25 мм; 

без нумерації сторінок; шрифт – 14 пт, 

Times New Roman, через 1,5 інтервал. 

 
Зверху праворуч – прізвище, ім’я, по 

батькові автора, спеціальність, освітня 

програма, назва навчального закладу, а 

також прізвище, ім’я, по батькові, 

науковий ступінь, вчене звання, посаду 

наукового керівника (шрифт – 14 пт, 

курсив); 

через 2                         інтервальні відступи по центру – 

назва доповіді великими буквами (шрифт – 

14 пт  напівжирний); через 2 інтервальні 

відступи – текст доповіді. На кожну 

позицію в списку літератури має бути 

посилання в тексті. Посилання в тексті 

оформляються в квадратних дужках. 

 
Робочі мови – українська, англійська. 

Оргкомітет залишає за собою право 

редагування й відбору матеріалів для 

виступів. 

Тези доповідей обов’язково мають 

бути погоджені науковим 

керівником. 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
Іванова Вікторія Русланівна 

студентка кафедри менеджменту та МЕВ  

ТНУ імені В.І. Вернадського, 

спеціальності «073 Менеджмент»,  

ОП «Управління бізнесом» 

Науковий керівник: 

Грудцина Юлія Валентинівна 

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та МЕВ 

 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Текст  

Список використаних джерел 

 

Форма заявки для участі в 

конференції 

https://forms.gle/cKztJiFaN1hXrc6k9 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

 
Безус П.І., к.е.н., доцент, завідувач кафедри 

менеджменту та міжнародних економічних 

відносин ТНУ 

Шафранова К.В., к.е.н., доцент кафедри 

менеджменту та туризму, директор Житомирського 

економіко-гуманітарного інституту відокремленого 

структурного підрозділу ЗВО «Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку людини «Україна»;  

Дивинська Ю.А., аспірант 2-го року навчання Phd 

за спеціальністю 051 «Економіка», в.о. завідувача 

кафедри менеджменту та туризму ЖЕГІ  

Карпенко С.В., к.е.н., доцент, кафедри 

менеджменту та туризму ЖЕГІ  

Грудцина Ю.В., к.е.н., доцент кафедри 

менеджменту та міжнародних економічних 

відносин ТНУ 

Пазиніч О.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

та міжнародних економічних відносин ТНУ  

 

 

mailto:tnu.management2019@gmail.com
https://forms.gle/cKztJiFaN1hXrc6k9

