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27 квітня 2021 року 

 

 



 

Шановні колеги! 

Запрошуємо вчених, провідних 

фахівців, молодих дослідників у галузі 

економіки та менеджменту і суміжних 

дисциплін взяти участь у Міжнародній 

науково-практичній конференції 

«Пріоритетні напрями розвитку 

економіки: наукові дискусії», яка 

відбудеться 27 квітня 2021 року на базі 

кафедри економіки і підприємництва 

Поліського національного університету. 

До участі у конференції 

запрошуються науковці, аспіранти, 

студенти ВНЗ та працівники науково-

дослідних установ, підприємств, 

організацій, які активно займаються 

дослідженнями у сфері економічних наук. 

 

 

 

 

 

 

 

Основні напрями дискусії: 

Секція 1.  Сучасні економічні теорії та 

концепції моделей економічного розвитку. 

Секція 2.  Глобальна економіка та 

міжнародні економічні відносини.  

Секція 3.  Україна в світовій економіці: 

нові виклики та можливості. 

Секція 4.  Економіка та управління 

національним господарством.  

Секція 5. Економіка регіонів: проблеми 

та перспективи розвитку. 

Секція 6.  Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність: стратегічний аспект.  

Секція 7.  Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної 

діяльності). 

Секція 8.  Проблеми менеджменту та 

маркетингу в умовах євроінтеграції.  

Секція 9.  Економіка 

природокористування. 

Секція 10.  Демографія та соціальна 

політика.  

Секція 11.  Бухгалтерський облік і аудит: 

національні особливості та світові тенденції.  

Секція 12.  Фінанси і страхування: 

модернізація корпоративного портфелю.  

Секція 13.  Сучасні математичні методи, 

моделі та інформаційні технології в 

економіці.  

Секція 14. Сучасні проблеми бізнес-

освіти. 

Секція 15.  Економіка туристичного 

бізнесу. 

Організаційний комітет конференції: 

 Ткачук В. І. – д.е.н., проф., завідувач 

кафедри економіки і підприємництва 

Поліського національного університету;

 Черевко Г. В. – д.е.н., проф. кафедри 

економіки та міжнародних економічних 

відносин Інституту економіки та фінансів 

Жешувського університету (Польща);

 Волощук К. Б. – д.е.н., проф., 

заслужений економіст України, завідувач 

кафедри економіки, підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності Подільського 

державного аграрно-технічного університету;

 Барвіньська-Малайович А. – д.е.н., 

проф., завідувач кафедри економіки та 

міжнародних економічних відносин Інституту 

економіки та фінансів Жешувського 

університету (Польща);    

 Ходаківський В. М. – к.е.н., доц. 

кафедри економіки і підприємництва, 

заступник завідувача кафедри Поліського 

національного університету;   

 Кравчук Н. І. – к.е.н., доц. кафедри 

економіки і підприємництва Поліського 

національного університету;  

 Коценко М. С. – аспірант кафедри 

економіки і підприємництва Поліського 

національного університету. 

 

 

Алгоритм участі у конференції 



 

1. Не пізніше 15 квітня надіслати на 

адресу організаційного комітету: 

zhnaeu_ep@ukr.net 

- тези конференції, підготовлені у 

текстовому редакторі Microsoft Word; 

- заявку щодо участі у конференції 

(форма додається). 

2. Після розгляду оргкомітетом 

отриманих матеріалів на електронну 

адресу автора протягом не більше двох 

днів буде відправлено повідомлення 

щодо прийняття матеріалів та 

реквізити для оплати витрат 

(підготовка та публікація тез, а також для 

сплати витрат поштової відправки). 

3.  Після отримання оргкомітетом 

документу про оплату (відскановану 

квитанцію) учаснику буде повідомлено 

(електронною поштою) терміни та умови 

отримання електронного варіанту 

збірника тез та сертифіката учасника. 

4. Відправка електронного збірника 

тез та сертифіката учасника – до 01 травня 

2021 року. 

Тези можуть бути написані 

українською, російською, польською 

та англійською мовами.  

Вартість участі у конференції 

становить 100 грн. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  

ТЕЗ ДОПОВІДІ 

Обсяг тез – до п’яти повних сторінок 

формату А4 (297х210 мм), включаючи 

таблиці, рисунки, список літератури. 

Посилання по тексту розміщують у 

квадратних дужках у порядку їх 

згадування.  

Тези слід набирати в текстовому 

редакторі Microsoft Word, гарнітура Times 

New Roman. Розмір: для основного тексту 

14 пт., для переліку літературних джерел, 

таблиці і текст у рисунках – 12 пт., 

міжрядковий інтервал – полуторний. Поля 

тексту: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, 

ліве – 20 мм, праве – 20 мм. Формули та 

позначення набирати у редакторі формул 

MathType 6.0 або Microsoft Equation 3.0 як 

окремий об'єкт. Абзацний відступ – 1,2. 

Список використаної літератури 

оформляється згідно із стандартами 

бібліографічного опису. 

Назва файлів має починатися з 

прізвища учасника: Іванчук_тези  

Іванчук_заявка. Іванчук_квитанція. 

 

Матеріали, що оформлені з 

відхиленнями від встановлених вимог, 

не приймаються для розміщення  

на дискусійному полі конференції  

та подальшої публікації 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ 

 ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 

Секція: назва 

Петрук  Петро Петрович  

к.е.н., доц. 

Поліський національний університет 

 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ 

ПРОБЛЕМИ  РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Хлібопекарську промисловість України 

представляють близько 400 великих 

хлібозаводів, майже 500 невеликих 

підприємств та понад 1000 міні-пекарень [1]. 

Рентабельність господарської діяльності 

підприємств хлібопекарської промисловості 

України щороку зростає (табл. 1).  

Таблиця 1 

Рентабельність господарської діяльності 

підприємств хлібопекарської промисловості 

України у динаміці за 2010–2019 рр., % 

Назва 

підприємства 

рік 

2015 …… 

   

Джерело: побудовано за даними 

Державної служби статистики України []. 

Використана література 

1. Струнін В.В. Вітчизняний ринок 

хлібобулочних виробів: сучасний стан та 

перспективи розвитку. Ефективна економіка. 

2014. № 12.  
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