
 
           Мiжрегiональна Академiя управлiння персоналом 

О д е с ь к и й    і н с т и т у т 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ – ЗАПРОШЕННЯ 

НА ХV МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ 

«Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних  

та технічних системах» 

 
         Одеський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» запрошує Вас на ХV Щорічну Міжнародну науково-

практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, 

гуманітарних та технічних системах», яка відбудеться 14 листопада 2019 року в конференц-залі 

Одеського інституту МАУП за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 19.  

 Участь в конференції – очна чи заочна. Мови конференції – українська, англійська, польська, 

російська. 

            Планується робота за секціями: 

Секція 1 – Актуальні проблеми сучасного менеджменту, економічні, логістичні і технічні 

проблеми управлінської діяльності 

Секція 2 – Політико-правові, історичні та культурні аспекти управління 

Секція 3 – Філософські, психологічні, філологічні аспекти управління. Інноваційні підходи в 

управлінні освітою 

В межах цих проблем автори, в т. ч. студенти старших курсів і магістранти, можуть запропонувати 

результати дослідження в будь-якій сфері управлінської діяльності:  

1 управління суспільством,  

2 державне будівництво та місцеве самоврядування,  

3 державний менеджмент, публічне адміністрування, 

4 правове регулювання,  

5 політичне керівництво, 

6 соціальне управління,  

7 духовне управління,  

8 управління бізнесом,  

9 управління економікою, 

10 управління фінансами, 

11 управління проектами, 

12 логістичне управління, 

13 управління освітою, педагогічні проблеми, 

14 управління в екологічній сфері,  

15 управління у військовій сфері,  

16 управління організацією,  

17 керування людьми,  

18 корпоративне управління,  

19 психологія управління, психологічні проблеми, 

20 управління процесами євроінтеграції, 

21 керування технічними процесами,  

22 філософські, історичні та культурні аспекти управління,  

23 реалізація сучасних реформ, інші актуальні питання сучасності. 

Реєстрація учасників на 1 поверсі 14.11.19 р. з 9.00.  

Початок пленарного засідання – о 10.00. 
Заплановано випуск Збірника наукових праць за матеріалами конференції. Наукові статті слід 

надсилати в електронному вигляді ДО 1 ЖОВТНЯ 2019 р. включно на адресу – e-mail: 

lenazolotaryova@ukr.net або здати в Оргкомітет конференції (ОІ МАУП, вул. Чорноморського козацтва, 19,  

2 поверх, Методкабінет).  

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ: 

 Приймаються роботи, що раніше не публікувалися. За змістом стаття повинна відповідати вимогам до 

рекомендованих фахових видань і містити такі елементи, назви яких слід виділити у тексті:  

Вступ. 

Постановка проблеми. 



Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Мета статті.  

Виклад основного матеріалу дослідження.  

Висновки.  

Список використаних джерел. 

1) Рукописи статей приймаються в електронному вигляді, українською чи російською мовою, надруковані           

14 шрифтом Times New Roman, через 1,5 інтервали, з полями по 20 мм, праве – 10 мм, обсяг не менше 6 

сторінок. Як виключення, від науковців приймаються тези від 3 сторінок.  

2) Рукопис починається з індексу УДК (верхній лівий реквізит). Справа – ім’я та прізвище авторів, 

науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), посада; через інтервал по центру – назва великими 

літерами, жирним шрифтом, через інтервал – анотація (українською та російською мовами), для студентів та 

магістрантів після власного прізвища – через інтервал дані про наукового керівника; через інтервал – вступ, 

основний розділ з зазначеними вище елементами, посилання на джерела – у квадратних дужках, в порядку 

посилань у тексті статті, із зазначенням сторінки [4, 37]; список джерел – за мовою оригіналу, без повторів, 

за ДСТУ-2015. СТАТТЮ З НЕПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ НЕ БУДЕ 

ПРИЙНЯТО. Лапки проставляти « ». 

3) Рисунки і таблиці оформляються за стандартним набором програм Microsoft Office (кожен рисунок  має 

бути підписаний, а таблиця повинна мати назву), пронумеровані арабськими цифрами. Математичні 

формули виконуються за допомогою редактора формул Microsoft Equation.  

     Одночасно зі статтею надішліть, будь ласка, заявку (див. додаток). 
     ОПЛАТА (для докторів наук МОН – безкоштовно):  Публікаційний і оргвнесок – 250 грн. – може 

бути здійснена готівкою в Оргкомітеті або на банківську карту Приватбанку № 5168755418536880 на ім`я 

Золотарьова Олена Адольфівна – до 2 жовтня 2019 року. Про оплату на банківську карту слід повідомити 

СМС. 

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ – (048) 700-83-06, 

(048) 723-23-21 – приймальня директора. 

 

0964993374 – Золотарьова Олена Адольфівна, заступник Голови Оргкомітету, упорядник збірника. 

           

Сподіваємось на співпрацю і бажаємо успіхів у науковій діяльності! 

 

З повагою – 

 

Директор Одеського інституту  

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

канд. наук з держ. управління, 

доктор філософії в галузі права 

професор МКА       О. Ф. Каракасіді  

 

                                                                                                                                     

 Додаток 

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА ХV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇЇ 

м. Одеса, 14 листопада 2019 р. 

 

1. ПІБ учасника_____________________________________ 

2. Науковий ступінь _________________________________ 

3. Вчене звання _____________________________________ 

4. Місце роботи / навчання____________________________ 

5. Посада / курс, факультет ___________________________ 

6. Домашня адреса, з індексом_________________________ 

7. Науковий керівник (для студентів,магістрантів) 

 __________________________________________________ 

8. Телефони ________________________________________ 

9. Е-mail ___________________________________________ 

ТЕМА ДОПОВІДІ: ___________________________________ 

Бажаю: 

Опублікувати статтю _________________________________ 

Виступити з доповіддю _______________________________ 

Взяти участь у конференції без виступу __________________ 

 

Примітка: Оргкомітет конференції не забезпечує учасників зворотними квитками на проїзд. 

Дата    ________________ Підпис _________________ 


