
Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

ІХ Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції здобувачів вищої 

освіти та молодих учених «Сучасні 

проблеми і перспективи економічної 

динаміки», яка відбудеться 17 листопада 

2022 р. в Навчально-науковому інституті 

економіки та бізнес-освіти Уманського 

державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

Тематичні напрями роботи конференції: 
1. Макроекономічні аспекти соціально-

економічного розвитку. 

2. Сучасні тренди у розвитку фінансів, 

страхування та банківського бізнесу. 

3. Обліково-аналітичне забезпечення 

управління діяльністю суб’єктів 

господарювання. 

4. Фінансово-економічна безпека як 

основа зміцнення національної 

економіки. 

5. Вітчизняні та міжнародні стратегії 

маркетингової та логістичної діяльності 

підприємств. 

6. Розвиток систем менеджменту в 

організаціях різних форм власності. 

7. Сучасний стан та тенденції розвитку 

підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності. 

8. Актуальні проблеми розвитку 

туристичного бізнесу в Україні. 

9. Розвиток індустрії гостинності 

України: концепція, проблеми та 

перспективи. 

 

Для участі у конференції слід:  

1. Внести реєстраційні дані для участі у 

конференції за покликанням: 

https://forms.gle/eFsmg8yzzVzx3cKXA 

2. Надіслати електронну версію тез 

доповідей українською мовою та копію 

квитанції про оплату на адресу: 

conference@udpu.edu.ua 

(У назві тез вказувати Прізвище 

першого автора та номер напряму за 

зразком:  Петрук_Стаття_5.docx 

Копію квитанції про оплату 

оформляти: Петрук_ Оплата_5.pdf 

3. Сплатити організаційний внесок 60 

грн за реквізитами:   

р/р  UA40820172031326100120100 4420 

Код ЄДРПОУ 02125639                                                                                  

МФО 820172  

Державна казначейська служба 

України, м. Київ. 

Отримувач: Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла 

Тичини. 

Призначення: за організацію та 

проведення (назва конференції, дата 

конференції) від ПІП. 

Тексти тез доповідей мають бути 

оригінальними, ретельно 

відредагованими, відповідальність за 

їхній зміст несуть автори та наукові 

керівники.  

Тези, що не відповідають вимогам або 

надіслані пізніше вказаного терміну, не 

розглядаються. 

 

Термін подання матеріалів – до 

5 листопада 2022 року. 

Після одержання і розгляду матеріалів 

оргкомітет інформує авторів про їх 

прийняття. 

 

Вимоги до оформлення: 

 Обсяг тез доповідей – 3-5 сторінок 

тексту формату А4, набраного в редакторі 

MS Word. Усі поля – 20 мм, гарнітура – 

Times New Roman, кегль (розмір) – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5. Назва 

пишеться великими літерами, виділяється 

напівжирним та розміщується в центрі. 

Після назви доповіді праворуч – прізвище 

та ініціали автора(ів), відомості про 

науковий ступінь та вчене звання, місце 

роботи або навчання. Для набору формул, 

графіків і таблиць використовуються 

утиліти, що вмонтовані у Word.  

Список використаних джерел 

оформляється відповідно до 

ДСТУ 8302:2015. 

https://forms.gle/eFsmg8yzzVzx3cKXA
mailto:conference@udpu.edu.ua


Збірник матеріалів конференції буде 

сформований в електронному форматі та 

надісланий учасникам до 1 грудня 2022 

року.  

 

 

Зразок оформлення тез доповіді: 

 

РОЛЬ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В 

РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

Петрук А. А., магістрант 

Науковий керівник:  

к. е. н., доцент Смолій М. О. 

Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

 

Текст...  

 

Список використаних джерел: 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса оргкомітету: 

Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини, 

Навчально-науковий інститут 

економіки та бізнес-освіти,  

вул. Садова, 2, м. Умань, 

Черкаська область, 20300. 

 

Телефон для довідок: 

+380936530243  

Благополучна Анастасія Геннадіївна 

 

 
 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

Навчально-науковий інститут економіки 

та бізнес-освіти 

Центральноукраїнський національний 

технічний університет 

Миколаївський національний аграрний 

університет 

 

 

 

 

ІХ Всеукраїнська 

науково-практична інтернет-

конференція  

здобувачів вищої освіти та молодих 

учених 

«Сучасні проблеми і перспективи 

економічної динаміки» 

 

 

17 листопада 2022 р.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Умань  

 


