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I МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ   

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ»  
(ОН-ЛАЙН) 

 
07-08 квітня 2021 року  

Івано-Франківськ 

 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  І Міжнародної науково-практичної конференції      

«Актуальні проблеми менеджменту в умовах сучасних викликів», яка відбудеться 07-08 квітня 

2021 року на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.  
До участі в конференції запрошуються вчені, фахівці, експерти у галузі управління та 

адміністрування, викладачі навчальних закладів, докторанти, аспіранти, студенти.  

Мета конференції: всебічне обговорення актуальних наукових і практичних проблем 

розвитку менеджменту в умовах сучасних викликів на основі створення он-лайн платформи- 

коворкінгу, яка дозволить розширити знання щодо застосування сучасних технологій управління 

з урахуванням сучасних тенденцій розвитку, сприятиме обміну досвідом, практиками 

партнерства, пошуку та обговоренню напрямів можливої співпраці, а також особистісному та 

професійному розвитку учасників конференції. 

  

Тематичні напрями роботи конференції: 
1. Новітні концепції менеджменту: теорія і практика. 



2. Менеджмент у галузі: особливості, виклики, проблеми та шляхи їх вирішення у різних 

галузях і сферах управлінської діяльності. 

3. Стратегічний менеджмент в умовах змін. 

4. Проєктний менеджмент як інструмент гнучкості в управлінні. 

5. Публічний та адміністративний менеджмент - від самоорганізації до успішної громади 

і ефективної економіки. 

6. Лідерство в умовах сучасних викликів (глобальне потепління, цифровізація, COVID-

19 тощо). 

7. Менеджмент у вищій школі: тенденції, виклики, проблеми, перспективи. 

 

Організаційний комітет: 

Голова організаційного комітету: 

проректор з наукової роботи, д.т.н., професор Чудик І. І. 

 

Члени організаційного комітету: 

проректор з науково-педагогічної роботи, д.е.н., професор Гораль Л. Т. 

директор Інституту економіки та менеджменту, д.е.н., професор Дзьоба О. Г. 

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, д.е.н., професор Полянська А. С.  

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування Вербовська Л. С. 

 

Члени програмного комітету: 

Поплавська Ж. В., д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки 

Національного університету «Львівська політехніка» 

Сакаль О. В., д.е.н., старший наук співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових 

ресурсів ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку» НАН 

України 

Мостенська Т. Л., д.е.н., професор, в.о. декана  факультету транспорту, менеджменту і 

логістики Національного авіаційного університету 

Бухаріна Л. М.,  д.е.н., професор, зав. кафедри підприємництва, менеджменту та логістики 

Запорізького національного університету 

Головня О. М., д.е.н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 

готельно-ресторанної справи та туризму Вінницького національного аграрного 

університету 

Дергачова В. В., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Валінкевич Н. В.,  д.е.н., професор кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної 

діяльності Поліського національного університету 

Горохова Л.П., директор Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти 

Ельжб'єта Янтон, професор економіки, Університет імені Адама Міцкевича, Познань 

Кінаш І. П. д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та адміністрування 

Запухляк І. Б., д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та адміністрування 

Кісь С. Я., д.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування 

Ревтюк Є. А., д.е.н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування 

Станьковська І. М .,к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування 

Овецька О. В., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування 

Ріщук Л. І., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування 

Тараєвська Л. С., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування 

Кушлик О. Ю., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування 

Галюк І. Б., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування 

Микитюк Н. Є., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування 

Кісь Г. Р., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.  

 

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_im._Adama_Mickiewicza_w_Poznaniu


Для своєчасного формування програми конференції і електронного збірника матеріалів, 

прохання надсилати заявку на участь у конференції і тези до 20 березня 2021 року.  

 

Тези наукової доповіді та відскановане платіжне доручення в електронному варіанті 

просимо надсилати на E-mail: conf_men@nung.edu.ua.  

 

Он-лайн заявку на участь у конференції просимо заповнити, зареєструвавшись за 

посиланням   
Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику тез конференції до її початку. Обсяг тез 

виступів – 1-2 сторінки (вимоги та зразок оформлення додаються).  

За бажанням учасники конференції можуть підготувати статтю до публікації у № 1, 2021 

р. Наукового вісника ІФНТУНГ (серія "Економіка та управління в нафтогазовій галузі"), якому 

присвоєно категорію Б  (входить до міжнародних баз CiteFactor, Crossref, Google Scholar, SIS). 

Інформація щодо оформлення статтей міститься на сайті журналу 

https://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom 

 

Контрольні дати: 

Подання заявки на участь – до 20.03.2021 р. 

Представлення тез доповідей – до 20.03.2021 р. 

Оплата за участь у конференції – до 01.04.2021 р 

 

Програма конференції включає проведення пленарного та секційних засідань, 

презентацію результатів досліджень, наукових і навчально-методичних розробок учасників 

конференції і буде надіслана після реєстрації учасника.  

Організаційні внески учасників використовуються для часткового покриття витрат, 

пов’язаних з  організацією конференції та підготовкою інформаційних матеріалів:   

100 грн. – у випадку дистанційної участі у роботі конференції;  

30 грн. – вартість сертифікату про участь;  

160 грн. – вартість друкованого збірника.  

Публікації студентів приймаються у співавторстві із науковим консультантом,  

аспірантів - за погодженням із науковим керівником. 
 

Реквізити для сплати організаційних внесків 
 

Одержувач:  

ІФНТУНГ, код 02070855 

Банк одержувача: ДКСУ 

IBAN UA 73820172 0313221003202004276 для учасників 

UA 02820172 0313261003301004276 для спонсорів 

МФО 820172 

ІПН 020708509155   

Свідоцтво 12872203  

УВАГА! У платіжному дорученні вказати «Конференція МіА-2021», навести прізвище та 

ініціали учасника або «Спонсорська допомога» для спонсорів. 

 

Адреса оргкомітету: 76019, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Шопена, 1  (ІФНТУНГ, 

корпус 3, к. 227). Телефони: +38(0342) 72-58-75  

E-mail:  conf_men@nung.edu.ua,  

Кафедра МіА: reg@nung.edu.ua 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTleniQWg9rI2NK3A5fPPe3nJVSffPbwpMnBuAJfI9NB2MqQ/viewform
mailto:conf_men@nung.edu.ua


ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК 

Організаційні питання: 

доцент Галюк Ірина Богданівна: +38095-033-56-47 

Технічна підтримка: 

доцент Кочкодан Володимир Богданович: +38067-342-51-80 

доцент Тимошенко Д. В. 

Публікація тез і статей:  

доцент Петрина Марія Юріївна: +38050-373-37-35 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 

 

Електронний варіант тез доповіді повинен задовольняти таким вимогам: 

1. Тези набираються у редакторі Microsoft Word 2003, ХР на аркуші формату 210х297 

мм, поля (мм): верхнє – 20, нижнє – 20, ліве – 25, праве – 10. 

2. УДК (шрифт Times New Roman, кегль 14, напівжирним, без абзацного відступу, 

вирівнювання – зліва). 

3. У наступному рядку вказуються назва доповіді великими літерами (шрифт Arial, 

напівжирний, 14). 

4. Наступний рядок - ініціали та прізвища авторів (шрифт – Times New Roman, 14, 

напівжирний курсив). Далі наступний рядок - місце праці авторів (по центру).  

5. Через рядок – основний текст доповіді (шрифт Times New Roman, кегль 14, звичайний, 

інтервал міжрядковий одинарний, відступ 1). 

6. Таблиці повинні бути складені лаконічно, зрозуміло і містити мінімальні відомості, 

необхідні для ілюстрування суті статті. Назва таблиці: Times New Roman, кегль 14, bold, без 

абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивки зверху і знизу – 6 пт. Наприклад, 

Таблиця 2 -  Аналіз поняття “ощадливе виробництво” у економічній 

літературі 
7. Підписи до рисунків: Times New Roman, кегль 14, bold, без абзацного відступу, 

вирівнювання – по центру. Наприклад,  

Рисунок 2 - Підходи до трактування поняття “інновація” 
8. Шрифт у таблицях і рисунках Times New Roman, кегль 12, звичайний, інтервал 

міжрядковий одинарний, відступ 1. 

9. Використані автором літературні джерела, на які є посилання у тексті, наводяться у 

кінці статті загальним списком у порядку згадування. До нього слід включати лише джерела, 

на які є посилання у статті. У тексті порядковий номер (згідно списку) літературного джерела, 

на яке посилаються,  подається  у квадратних дужках, наприклад, [4]. 

 

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

УДК 657 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ЗАСАДАХ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА  

А. С. Полянська 

ІФНТУНГ, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019,  

e-mail: reg@nung.edu.ua 

 

Текст доповіді … Текст доповіді … Текст доповіді … Текст доповіді … Текст доповіді 

… Текст доповіді …  

 

Список використаних джерел: 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 


