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Хмельницький національний університет 

Департамент міжнародного співробітництва та 

регіонального розвитку облдержадміністрації  

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

VIІ Всеукраїнська  

науково-практична  

Інтернет-конференція  

 

«МЕНЕДЖМЕНТ ХХІ 

СТОЛІТТЯ: СУЧАСНІ 

МОДЕЛІ, СТРАТЕГІЇ, 

ТЕХНОЛОГІЇ» 

 
 

8 жовтня 2020 року 

 

м. Вінниця 

Вінницький торговельно-економічний 

інститут  

Київського національного торговельно-

економічного університету  

Кафедра менеджменту та 

адміністрування  
запрошує взяти участь у  

 

VIІ Всеукраїнській науково-практичній 

Інтернет-конференції  

«Менеджмент ХХІ століття: сучасні 

моделі, стратегії, технології»,  

яка відбудеться 8 жовтня 2020 року  

 

Для участі в конференції запрошуються 

науково-педагогічні працівники, науковці, 

молоді вчені, здобувачі освітнього ступеня 

«магістр», аспіранти, докторанти, 

представники органів державного і місцевого 

самоврядування, громадських організацій, 

підприємств, фінансових та інших установ, які 

мають відношення до тематики конференції. 

Тематика  конференції: 

1. Актуальні проблеми та перспективи 

розвитку менеджменту та маркетингу. 

2. Публічне управління та адміністрування на 

сучасному етапі державотворення. 

3. Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства.  

4. Менеджмент туристичного та готельно-

ресторанного бізнесу. 

5. Фінансовий менеджмент. 

6. Інформаційні технології в менеджменті. 

7. Обліково-аналітичне та контрольне 

забезпечення управління підприємствами. 

8. Актуальні проблеми теорії і практики 

товарознавства та експертизи 

Робочі мови конференції - українська, 

англійська, німецька. 



ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ ВИ МАЄТЕ МОЖЛИВІСТЬ 

ОПУБЛІКУВАТИ СТАТТІ  

 

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТТІ 

Для публікації в збірнику необхідно до 4 жовтня 2020 року подати на 

електрону адресу kma.vtei8@gmail.com наступні документи: 

- заявку, статтю (в друкованому та електронному варіантах) обсягом від 6 до 12 

сторінок;  

- рецензію від наукового керівника для здобувачів освтнього ступеня «магістр» 

(в друкованому та електронному варіантах); 

- копію квитанції про оплату (в друкованому та електронному варіантах); 

Вимоги до оформлення статей: 

Розмір паперу – А4; поля:– 2 см; основний текст – Microsoft Word 2007, 

Microsoft Word 2010  з розширенням *.docx; шрифт – Times New Roman, 14 pt; 

абзац – 1 см, вирівнювання по ширині; міжрядковий інтервал – 1,5; сторінки 

не нумеруються, перенесення слів не допускається. 

 

Відповідальність за достовірність викладеного матеріалу та 

відсутність плагіату несе автор. 

 

Організаційний внесок за публікацію статті складає – 170 грн. 

Організаційний внесок включає: часткові витрати на проведення конференції, 

виготовлення оригінал-макету, макетування, випуск збірника у форматі PDF.  

Електронна версія збірника у форматі PDF буде розміщена на сайті ВТЕІ 

КНТЕУ за адресою: http://www.vtei.com.ua  

 

Реквізити для оплати організаційного внеску: 

Реквізити для оплати організаційного внеску:  

р/р ВТЕІ КНТЕУ № UA108201720313241001202004575  

Держказначейська служба України, м. Київ  МФО 820172   

код ЄДРПОУ 01562987  

Призначення платежу: за участь у конференції.  

Обов’язково вказати прізвище автора статті.  

Отримувач платежу: Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. 

 

За додатковою інформацією звертатися: 

кафедра менеджменту та адміністрування 

тел. (0432) 55-04-37 

e-mail:  kma.vtei8@gmail.com 

Боковець Вікторія Вікторівна 
моб. тел. 096-95-98-999  

 

 

Схема оформлення статті 

 

УДК 

Прізвище, ініціали автора (ів) 

Викладач / аспірант / здобувач освітнього ступеня «магістр» / 14 pt, Ж / 

Навчальний заклад / 14 pt/ 

 

НАЗВА СТАТТІ  / 14 pt, Ж / 

 

Анотація мовою статті (без слова анотація, без абзацного відступу, курсив). 

Рекомендовано від 3 до 5 рядків. 

Ключові слова: (без абзацного відступу, не менше 5 слів, курсив ). 

 Текст статті повинен мати такі необхідні елементи (виділяються 

напівжирним шрифтом): постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і 

публікацій, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки і перспективи 

подальших досліджень /14 pt/. 

Список використаних джерел: /14 pt, Ж/ 

Бібліографічний опис використаних джерел оформлюється згідно ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання».   

...... /14 pt/ 

 

Рисунки друкуються вбудованим редактором Microsoft Word і 

розміщуються посередині після тексту або на наступній сторінці. Всі 

рисунки мають бути згруповані.  Назва рисунка друкується напівжирним 

шрифтом та вирівнюється по центру сторінки (Рисунок 1 - Назва 

рисунку).  

Параметри табличного тексту: шрифт – Times New Roman, 12-10 

pt; абзац – немає; міжрядковий інтервал – 1.  Назва таблиці вирівнюється 

по ширині з абзацу (Таблиця 1 - Назва таблиці). 

Формули виконуються за допомогою редактора формул 

(внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows). 

Файл назвати прізвищем автора із зазначенням номеру секції 

(Іванов_секція_2). 
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