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ЗАЯВКА 

На участь у роботі ІІ Міжнародної науково - 
практичної конференції 

«Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і 
практичні аспекти» 

 
Прізвище 
Ім’я  
По-батькові 
Назва організації 
 
Посада 
Науковий ступінь 
Вчене звання 
Поштова адреса (з індексом) 
 
Контактний телефон 
E-mail 
Номер і назва секції 
 
Назва доповіді 
 
Форма участі (потрібне підкреслити) 

- Виступити з доповіддю (до 10 хв.) 
- Виступити з інформацією (до 5 хв.) 
- Взяти участь як слухач 
- Дистанційна 

                                                  так        ні 
Потреба у надсиланні   
персонального запрошення     
Необхідність готелю  
(оплачується самостійно) 
 
Дати проживання у готелю ____________ 

АДРЕСА 
Організаційного комітету ІІ Міжнародної 

науково-практичної 
конференції  

«Актуальні проблеми менеджменту: 
теоретичні і практичні аспекти» 

 
 

Одеський національний економічний  

університет (ОНЕУ), кафедра менеджменту 

організацій та ЗЕД 

вул. Преображенська, 8 

65026, м. Одеса, Україна 

+38(048) 723-02-82 
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Для довідок: 
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E-mail: conferenceONEU@i.ua 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Міжнародній 
науково-практичній конференції «Актуальні 
проблеми менеджменту: теоретичні і практичні 
аспекти», яка відбудеться 4-5 червня 2015р. у м. 
Одесі. До початку роботи конференції планується 
надрукувати тези доповідей. За результатами роботи 
конференції статті можуть бути опубліковані у 
фаховому виданні «Науковий вісник Одеського 
національного економічного університету», який 
входить до міжнародних наукометричних баз. 
Вимоги до оформлення статей: 
 http://n-visnik.oneu.edu.ua 
 
Тематичні напрями конференції: 

1. Актуальні напрями розвитку теорії та 
практики управління підприємством та його 
підсистемами. 

2. Сучасна парадигма стратегічного та 
інноваційного менеджменту. 

3. Управління конкурентними перевагами 
підприємства.  

4. Управління людськими ресурсами та знаннями 
підприємства.  

5. Стійкий розвиток підприємства: 
корпоративно-соціальна відповідальність та 
економічна безпека бізнесу. 

6. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства та розвиток транскордонного 
співробітництва. 

7. Сучасні інформаційні технології в управлінні 
підприємством. 
 
 
 
 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Голова: Звєряков М.І., доктор екон. наук, професор,  
член-кореспондент НАН України, заслужений діяч 
науки і техніки України, ректор ОНЕУ. 
Заступники голови:  Ковальов А.І., доктор екон. наук, 
професор, проректор з наукової роботи ОНЕУ; 
Кузнецова І.О.,  доктор екон. наук, професор, зав. 
кафедрою менеджменту організацій та ЗЕД ОНЕУ. 
Секретар оргкомітету: Балабаш О.С., викладач 
кафедри менеджменту  організацій та ЗЕД ОНЕУ. 

 

Умови участі в конференції 
 

Робочі мови конференції: українська, російська, 
англійська. 
Для участі в роботі конференції необхідно до  
12 травня 2015 р. (включно) надіслати поштою або 
електронною поштою на адресу conferenceONEU@i.ua:  
• заявку на участь; 
• тези доповіді (1-2 повні сторінки) – електронний 
варіант; 
• копію квитанції (чеку) про оплату організаційного 
внеску, 
• статтю (за бажанням), оформлену  у відповідності до 
вимог (http://n-visnik.oneu.edu.ua) – електронний 
варіант;  
•  копію квитанції (чеку) про оплату за публікацію 
статті. 
 
Організаційний внесок кожного з учасників для 
часткової оплати видатків на проведення конференції 
складає 300 грн., за умови дистанційної участі –  
100 грн. 
Вартість публікації статті у фаховому виданні 
«Науковий вісник ОНЕУ» складає 150 грн. 
Після отримання заявки на участь у конференції 
оргкомітет надсилає особисте запрошення на вимогу 
учасника. 
 Платіжні реквізити: 
Платіжна картка ПАТ КБ «ПриватБанк» номер: 
4731 2171 0722 0186 
Отримувач: Балабаш О.С. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище 
(у форматі *.doc) через 1 інтервал. Обсяг: 1-2 повні 
сторінки формату А-4. Шрифт: Times New Roman,  
14 кегля. Поля: з усіх боків – 2 см. Абзацний відступ  
зліва – 1,25.   
Рисунки, діаграми, таблиці будуються з 
використанням чорно-білої гами. Використання 
кольору і фону не допускається. Усі рисунки і таблиці 
повинні бути названі. Для назв таблиць, підпису 
рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 
14 рt, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як 
єдиний об'єкт. Формули розташовувати по центру з 
нумерацію по правому краю. При наборі формул 
використовувати редактор формул МS Office. 
Забороняється використовувати скановані об’єкти! 
Формули слід друкувати за допомогою редактора 
формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих 
дужках, наприклад, (2). 
Література повинна містити відомості з доступних 
читачам джерел і бути оформлена за діючим ДСТУ. 
Використані джерела мають бути пронумеровані 
відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання 
на літературу в тексті подаються в порядку цитування 
в квадратних дужках, наприклад, [5, с.18]. 
Розміщення: у верхньому правому куті (від поля) 
напівжирним шрифтом прізвище та ініціали авторів 
(не більше 3-х), нижче звичайним шрифтом науковий 
ступінь, вчене звання, нижче установа. Нижче через  
1 інтервал великими літерами напівжирним шрифтом – 
назва (не більше 8 слів). Далі через 1 інтервал з нового 
рядка – основний текст. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Міжнародній 
науково-практичній конференції «Актуальні 
проблеми менеджменту: теоретичні і практичні 
аспекти», яка відбудеться 4-5 червня 2015р. у м. 
Одесі. До початку роботи конференції планується 
надрукувати тези доповідей. За результатами роботи 
конференції статті можуть бути опубліковані у 
фаховому виданні «Науковий вісник Одеського 
національного економічного університету», який 
входить до міжнародних наукометричних баз. 
Вимоги до оформлення статей: 
 http://n-visnik.oneu.edu.ua 
 
Тематичні напрями конференції: 

1. Актуальні напрями розвитку теорії та 
практики управління підприємством та його 
підсистемами. 

2. Сучасна парадигма стратегічного та 
інноваційного менеджменту. 

3. Управління конкурентними перевагами 
підприємства.  

4. Управління людськими ресурсами та знаннями 
підприємства.  

5. Стійкий розвиток підприємства: 
корпоративно-соціальна відповідальність та 
економічна безпека бізнесу. 

6. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства та розвиток транскордонного 
співробітництва. 

7. Сучасні інформаційні технології в управлінні 
підприємством. 
 
 
 
 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Голова: Звєряков М.І., доктор екон. наук, професор,  
член-кореспондент НАН України, заслужений діяч 
науки і техніки України, ректор ОНЕУ. 
Заступники голови:  Ковальов А.І., доктор екон. наук, 
професор, проректор з наукової роботи ОНЕУ; 
Кузнецова І.О.,  доктор екон. наук, професор, зав. 
кафедрою менеджменту організацій та ЗЕД ОНЕУ. 
Секретар оргкомітету: Балабаш О.С., викладач 
кафедри менеджменту  організацій та ЗЕД ОНЕУ. 

 

Умови участі в конференції 
 

Робочі мови конференції: українська, російська, 
англійська. 
Для участі в роботі конференції необхідно до  
12 травня 2015 р. (включно) надіслати поштою або 
електронною поштою на адресу conferenceONEU@i.ua:  
• заявку на участь; 
• тези доповіді (1-2 повні сторінки) – електронний 
варіант; 
• копію квитанції (чеку) про оплату організаційного 
внеску, 
• статтю (за бажанням), оформлену  у відповідності до 
вимог (http://n-visnik.oneu.edu.ua) – електронний 
варіант;  
•  копію квитанції (чеку) про оплату за публікацію 
статті. 
 
Організаційний внесок кожного з учасників для 
часткової оплати видатків на проведення конференції 
складає 300 грн., за умови дистанційної участі –  
100 грн. 
Вартість публікації статті у фаховому виданні 
«Науковий вісник ОНЕУ» складає 150 грн. 
Після отримання заявки на участь у конференції 
оргкомітет надсилає особисте запрошення на вимогу 
учасника. 
 Платіжні реквізити: 
Платіжна картка ПАТ КБ «ПриватБанк» номер: 
4731 2171 0722 0186 
Отримувач: Балабаш О.С. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище 
(у форматі *.doc) через 1 інтервал. Обсяг: 1-2 повні 
сторінки формату А-4. Шрифт: Times New Roman,  
14 кегля. Поля: з усіх боків – 2 см. Абзацний відступ  
зліва – 1,25.   
Рисунки, діаграми, таблиці будуються з 
використанням чорно-білої гами. Використання 
кольору і фону не допускається. Усі рисунки і таблиці 
повинні бути названі. Для назв таблиць, підпису 
рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 
14 рt, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як 
єдиний об'єкт. Формули розташовувати по центру з 
нумерацію по правому краю. При наборі формул 
використовувати редактор формул МS Office. 
Забороняється використовувати скановані об’єкти! 
Формули слід друкувати за допомогою редактора 
формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих 
дужках, наприклад, (2). 
Література повинна містити відомості з доступних 
читачам джерел і бути оформлена за діючим ДСТУ. 
Використані джерела мають бути пронумеровані 
відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання 
на літературу в тексті подаються в порядку цитування 
в квадратних дужках, наприклад, [5, с.18]. 
Розміщення: у верхньому правому куті (від поля) 
напівжирним шрифтом прізвище та ініціали авторів 
(не більше 3-х), нижче звичайним шрифтом науковий 
ступінь, вчене звання, нижче установа. Нижче через  
1 інтервал великими літерами напівжирним шрифтом – 
назва (не більше 8 слів). Далі через 1 інтервал з нового 
рядка – основний текст. 
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100 грн. 
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рядка – основний текст. 
 



ЗАЯВКА 

На участь у роботі ІІ Міжнародної науково - 
практичної конференції 

«Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і 
практичні аспекти» 

 
Прізвище 
Ім’я  
По-батькові 
Назва організації 
 
Посада 
Науковий ступінь 
Вчене звання 
Поштова адреса (з індексом) 
 
Контактний телефон 
E-mail 
Номер і назва секції 
 
Назва доповіді 
 
Форма участі (потрібне підкреслити) 

- Виступити з доповіддю (до 10 хв.) 
- Виступити з інформацією (до 5 хв.) 
- Взяти участь як слухач 
- Дистанційна 

                                                  так        ні 
Потреба у надсиланні   
персонального запрошення     
Необхідність готелю  
(оплачується самостійно) 
 
Дати проживання у готелю ____________ 

АДРЕСА 
Організаційного комітету ІІ Міжнародної 

науково-практичної 
конференції  

«Актуальні проблеми менеджменту: 
теоретичні і практичні аспекти» 

 
 

Одеський національний економічний  

університет (ОНЕУ), кафедра менеджменту 

організацій та ЗЕД 

вул. Преображенська, 8 

65026, м. Одеса, Україна 

+38(048) 723-02-82 

 

Реєстрація учасників конференції 

відбудеться у Одеському національному 

економічному університеті 

4 червня 2015 р. 

 

Для довідок: 

Секретар оргкомітету 

викладач кафедри менеджменту  

організацій та ЗЕД  

Балабаш Ольга Сергіївна 

+38 (097) 644-61-60 

E-mail: conferenceONEU@i.ua 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
ВАРМІНСЬКО-МАЗУРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

(М. ОЛЬШТИН, ПОЛЬЩА) 
ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ 

 (М. ПРАГА, ЧЕХІЯ) 
УНІВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК  

(М. МІТТВАЙДА, НІМЕЧЧИНА) 
 

 
 

ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
МЕНЕДЖМЕНТУ: ТЕОРЕТИЧНІ І 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ»  
 

Конференція присвячена 40-річчю заснування 
кафедри менеджменту організацій та 
зовнішньоекономічної діяльності 

 

4-5 червня 2015 року 
м. Одеса 

 
 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Міжнародній 
науково-практичній конференції «Актуальні 
проблеми менеджменту: теоретичні і практичні 
аспекти», яка відбудеться 4-5 червня 2015р. у м. 
Одесі. До початку роботи конференції планується 
надрукувати тези доповідей. За результатами роботи 
конференції статті можуть бути опубліковані у 
фаховому виданні «Науковий вісник Одеського 
національного економічного університету», який 
входить до міжнародних наукометричних баз. 
Вимоги до оформлення статей: 
 http://n-visnik.oneu.edu.ua 
 
Тематичні напрями конференції: 

1. Актуальні напрями розвитку теорії та 
практики управління підприємством та його 
підсистемами. 

2. Сучасна парадигма стратегічного та 
інноваційного менеджменту. 

3. Управління конкурентними перевагами 
підприємства.  

4. Управління людськими ресурсами та знаннями 
підприємства.  

5. Стійкий розвиток підприємства: 
корпоративно-соціальна відповідальність та 
економічна безпека бізнесу. 

6. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства та розвиток транскордонного 
співробітництва. 

7. Сучасні інформаційні технології в управлінні 
підприємством. 
 
 
 
 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Голова: Звєряков М.І., доктор екон. наук, професор,  
член-кореспондент НАН України, заслужений діяч 
науки і техніки України, ректор ОНЕУ. 
Заступники голови:  Ковальов А.І., доктор екон. наук, 
професор, проректор з наукової роботи ОНЕУ; 
Кузнецова І.О.,  доктор екон. наук, професор, зав. 
кафедрою менеджменту організацій та ЗЕД ОНЕУ. 
Секретар оргкомітету: Балабаш О.С., викладач 
кафедри менеджменту  організацій та ЗЕД ОНЕУ. 

 

Умови участі в конференції 
 

Робочі мови конференції: українська, російська, 
англійська. 
Для участі в роботі конференції необхідно до  
12 травня 2015 р. (включно) надіслати поштою або 
електронною поштою на адресу conferenceONEU@i.ua:  
• заявку на участь; 
• тези доповіді (1-2 повні сторінки) – електронний 
варіант; 
• копію квитанції (чеку) про оплату організаційного 
внеску, 
• статтю (за бажанням), оформлену  у відповідності до 
вимог (http://n-visnik.oneu.edu.ua) – електронний 
варіант;  
•  копію квитанції (чеку) про оплату за публікацію 
статті. 
 
Організаційний внесок кожного з учасників для 
часткової оплати видатків на проведення конференції 
складає 300 грн., за умови дистанційної участі –  
100 грн. 
Вартість публікації статті у фаховому виданні 
«Науковий вісник ОНЕУ» складає 150 грн. 
Після отримання заявки на участь у конференції 
оргкомітет надсилає особисте запрошення на вимогу 
учасника. 
 Платіжні реквізити: 
Платіжна картка ПАТ КБ «ПриватБанк» номер: 
4731 2171 0722 0186 
Отримувач: Балабаш О.С. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище 
(у форматі *.doc) через 1 інтервал. Обсяг: 1-2 повні 
сторінки формату А-4. Шрифт: Times New Roman,  
14 кегля. Поля: з усіх боків – 2 см. Абзацний відступ  
зліва – 1,25.   
Рисунки, діаграми, таблиці будуються з 
використанням чорно-білої гами. Використання 
кольору і фону не допускається. Усі рисунки і таблиці 
повинні бути названі. Для назв таблиць, підпису 
рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 
14 рt, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як 
єдиний об'єкт. Формули розташовувати по центру з 
нумерацію по правому краю. При наборі формул 
використовувати редактор формул МS Office. 
Забороняється використовувати скановані об’єкти! 
Формули слід друкувати за допомогою редактора 
формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих 
дужках, наприклад, (2). 
Література повинна містити відомості з доступних 
читачам джерел і бути оформлена за діючим ДСТУ. 
Використані джерела мають бути пронумеровані 
відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання 
на літературу в тексті подаються в порядку цитування 
в квадратних дужках, наприклад, [5, с.18]. 
Розміщення: у верхньому правому куті (від поля) 
напівжирним шрифтом прізвище та ініціали авторів 
(не більше 3-х), нижче звичайним шрифтом науковий 
ступінь, вчене звання, нижче установа. Нижче через  
1 інтервал великими літерами напівжирним шрифтом – 
назва (не більше 8 слів). Далі через 1 інтервал з нового 
рядка – основний текст. 
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