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Шановні науковці та здобувачі вищої 

освіти! 
 

Кафедра менеджменту, публічного управління 

та адміністрування спільно зі 

співорганізаторами інших закладів освіти 

запрошує прийняти участь у роботі 

VІІ Міжнародної науково-практичної 

Інтернет-конференції «Актуальні проблеми 

управління та адміністрування: теоретичні і 

практичні аспекти»,  

яка відбудеться 6 травня 2022 року 
 

Напрями роботи Інтернет-конференції: 

1. Управління соціально-економічними 

процесами в умовах глобалізації. 

2. Актуальні напрями розвитку. теорії та 

практики управління  підприємством та його 

підсистемами. 

3. Сучасна парадигма стратегічного, 

кадрового, інноваційного, фінансового та 

страхового менеджменту. 

4. Публічне управління та публічна служба.  

5. Державна політика та врядування. 

6. Галузеві та регіональні аспекти 

менеджменту.  

7. Публічне та ділове адміністрування. 

8. Проблеми маркетингу і логістики в умовах 

глобалізації. 

9. Сучасні інформаційні технології в 

управлінні підприємствами та установами. 
10. .Правове, документаційне та обліково-

аналітичне забезпечення управлінських рішень. 

 

Робоча мова конференції:  

українська, англійська, російська 

 

Форма участі в конференції: (дистанційна) 

Участь у конференції  

БЕЗКОШТОВНА 

 

Організаційний комітет конференції  

кафедри менеджменту, публічного 

управління та адміністрування: 

Наталія ПОКОТИЛЬСЬКА, канд. екон. наук, 

доцент  

Олег КУЧЕР, канд. екон. наук, доцент  

Елла ДОБРОВОЛЬСЬКА, канд. екон. наук, 

доцент 

Лариса ЧОРНОБАЙ, канд. екон. наук, доцент  

Інна ГОГОЛЬ, канд. екон. наук, асистент 

 
 

Умови участі в конференції 

Для участі в конференції необхідно 

до 30 квітня 2022 року надіслати на 

електронну адресу оргкомітету  

moa@pdatu.edu.ua: 
1. Заявку на участь (за формою, що додається); 

2. Тези доповідей в електронному вигляді  

3. Файли назвати за прикладом: 

Petrenko_Zayava; Petrenko_Tezy. 

 

 

Доповіді будуть опубліковані у формі 

електронного збірника матеріалів 

конференції на сайті університету та 

розіслані учасникам на електронні адреси 

 

Програмний комітет конференції: 

Володимир ІВАНИШИН, д-р. екон. наук, 

професор, член-кореспондент НААН, заслужений 

працівник сільського господарства України, ректор 

ЗВО «ПДУ» 

Дмитро ПАРМАКЛІ, д-р. екон. наук, професор 

Комратського державного університету 

(Республіка Молдова) 

Агата МАЛАК-РАВЛІКОВСЬКА, професор 

Варшавського університету природничих наук  

(SGGW) (Республіка Польща) 

Петер ПЛАВЧИН, професор, ректор 

Університету Данубіус (Словацька Республіка) 

Ірина ЯСІНЕЦЬКА, д-р. екон. наук, професор,  

академік академії наук вищої освіти України, 

проректор з навчальної роботи ЗВО «ПДУ» 

Оксана БЯЛКОВСЬКА, д-р. екон. наук, 

професор, проректор з навчальної, науково-

інноваційної та міжнародної діяльності ЗВО 

«ПДУ» 

Микола МІСЮК, д-р. екон. наук, професор, 

заслужений економіст України, директор 

навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів 

ЗВО «ПДУ» 

Алла ЧИКУРКОВА, д-р. екон. наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту, публічного 

управління та адміністрування ЗВО «ПДУ» 

Лариса ЗАГНІТКО, канд. екон. наук., доцент, 

завідувач науково-дослідної частини ЗВО 

«ПДУ» 

Юлія ГАЙБУРА, канд. екон. наук, доцент, 

заступник директора навчально-наукового 

інституту бізнесу і фінансів ЗВО «ПДУ» 

  
 

 

mailto:%20moa@pdatu.edu.ua
mailto:%20moa@pdatu.edu.ua


 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

VІІ Міжнародної науково-практичної  

Інтернет-конференції  

«Актуальні проблеми управління та 

адміністрування:  

теоретичні і практичні аспекти»  

6 травня 2022 року  

м. Кам’янець-Подільський 

 

Прізвище  

Ім’я  

По-батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Місце роботи / навчання 

(повністю) 
 

Посада / спеціальність, 

освітній ступінь, курс (для 

здобувачів) 

 

Науковий керівник 
(здобувачів вищої освіти) 

 

Назва доповіді  

№ та назва тематичного 
напрямку 

 

Телефони (робочий, 
домашній, мобільний) 

 

E-mail   

 

Контакти оргкомітету конференції: 

Заклад вищої освіти «Подільський 

державний університет», 
вул. Шевченка, 13, м. Кам’янець-Подільський 

e-mail: moa@pdatu.edu.ua 

 

Міністерство освіти і науки України 

Заклад вищої освіти «Подільський державний 

університет» 

Навчально-науковий інститут бізнесу і фінансів 

Кафедра менеджменту, публічного управління та 

адміністрування 

Комратський державний університет, Республіка 

Молдова 

Варшавський університет природничих наук 

(SGGW), Республіка Польща 

Політехнічний університет Картахени, Іспанія 

 

 

 

 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
на VІІ Міжнародну науково-практичну 

Інтернет-конференцію  

науковців та здобувачів вищої освіти 

 

  

 
  

«Актуальні проблеми управління 

та адміністрування:  

теоретичні і практичні аспекти» 
(Реєстрація УкрІНТЕІ: Посвідчення №91 

від 25.01.2022) 

 

6 травня 2022 року 

м. Кам’янець-Подільський 

Вимоги до оформлення матеріалів:   
Текст доповіді обсягом до 4 ПОВНИХ сторінок 

формату А4 (з урахуванням рисунків, таблиць, 
формул і списку використаних джерел) подається у 
вигляді файлу з розширенням *.doc або *.docx; 
шрифт – Times New Roman 14 кеглем; міжрядковий 
інтервал 1,5; усі поля – 20 мм; 
відступ абзацу – 10мм; таблиці повинні бути 
зроблені в MS Word за допомогою табличного 
редактора (слово «Таблиця» пишеться з великої 
літери справа (без лапок), а її назва - по центру 
рядка). Підписи розміщуються під рисунками (рис. 
1 - в тексті; Рис. 1. - в назві). Назви рисунків і 
таблиць обов'язкові. 

Автор несе відповідальність за додержання 
норм авторського права, достовірність наведених 
фактичних даних, посилань на джерела, імен та 
назв. 

Зразок оформлення тез доповіді: 
 

Марина БОДНАР 
Здобувач вищої освіти ОС «Бакалавр» 

спеціальності «Менеджмент» 
Науковий керівник: Покотильська Н.В.,  

канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту,  

публічного управління та адміністрування 

ЗВО «ПДУ», 

м. Кам’янець-Подільський 

 

СУТНІСТЬ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК 

ІНСТРУМЕНТУ ЕФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Основний текст, основний текст [1, с. 226]. 

 

Список використаних джерел 

1. Ясінська Ю. Р. Раціональна кадрова 

політика на підприємстві – успішна формула 

підприємницької діяльності. Вісник Львівської 

комерційної академії. Серія: Економіка. 2014. Вип. 

46. С. 224-228. 
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