
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ РАЙОНІВ,  
ФАКУЛЬТЕТ РОЗВИТКУ БІОЕКОНОМІКИ, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ, 

УНІВЕРСИТЕТ ВІТАУТАСА МАГНУСА, ЛИТВА  
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Ю. ФЕДЬКОВИЧА 

 
 
 
 
 
 

ЗАПРОШЕННЯ 
на Міжнародну науково-практичну конференцію 

«МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ» 
 

27–29 жовтня 2021 р.  
 

Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної 

конференції «Механізми управління розвитком територій», яка відбудеться 
27–29 жовтня 2021 року на базі Поліського національного університету. 
Науково-практична конференція присвячена обговоренню теоретичних та 
практичних питань регіонального розвитку в умовах самозабезпеченості, 
підвищення стійкості до зовнішніх чинників. 

Напрями конференції: 
 управління реалізацією стратегій місцевого розвитку; 
 публічне управління розвитком територіальних громад; 
 збалансований регіональний розвиток в умовах глобалізації; 
 моделі розвитку територій: зарубіжний досвід та вітчизняна практика; 
 інноваційно-інвестиційні засади розвитку агробізнесу на сільських 

територіях; 
 Родові та екологічні поселення – напрям планомірного розвитку сільських 

територій; 
 інституціоналізація та перспективні моделі управління сільським 

розвитком. 
Для участі в роботі конференції запрошуються керівники і провідні 

спеціалісти міністерств та відомств, науково-дослідних установ, навчальних 
закладів, відомі вітчизняні і закордонні учені, представники державних і 
недержавних об’єднань, громадських організацій, екологічних та родових 
поселень. Тези доповідей будуть опубліковані в Матеріалах науково-
практичної конференції.  
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Для участі в роботі конференції необхідно не пізніше 1 жовтня 2021 
року надіслати заявку та тези доповідей конференції на електронну пошту 
mfplotnikova@gmail.com. Програма конференції формується із заявлених 
доповідей. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів. 

Вимоги до матеріалів: 
Приймаються матеріали, які не були раніше опубліковані та відповідають 

тематиці конференції, містять нові теоретичні та практичні результати. 
Тексти тез подаються на електронну пошту mfplotnikova@gmail.com у 
редакторі MS Word, шрифтом Times New Roman, розміром 10, на аркуші А5, 
через 1,0 інтервал з полями: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 20 мм. 
Абзацний відступ – 0,6 см. Вирівнювання по ширині. Обсяг матеріалів до 5 
сторінок, включаючи резюме, таблиці, рисунки, бібліографічний список.  

Обов’язкові розділи публікації: 1) постановка проблеми та аналіз 
останніх досліджень; 2) основний матеріал; 3) висновки та пропозиції; 

4) список літератури, згідно з бібліографічними вимогами – в кінці тексту. 

Посилання на літературу наводяться в тексті у квадратних дужках [1, с. 67]. 
Текст слід відредагувати науково, стилістично та технічно.  

Мови конференції: українська, литовська, білоруська, англійська, 
російська. 

Електронний примірник збірника матеріалів конференції буде розміщено 
в електронній бібліотеці ЖНАЕУ та розісланий авторам після її проведення. 
Участь в роботі конференції є БЕЗКОШТОВНОЮ. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про 
організацію освітнього процесу у Поліському національному університеті, 
Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення 
плагіату в Поліському національному університеті всі подані матеріали будуть 
перевірені на плагіат. Згідно з Наказом ректора ЖНАЕУ від 29.03.2019 р. № 
61 «Про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного плагіату» 
встановлено наступні показники оригінальності текстів: понад 80% – текст 
вважається оригінальним, робота допускається до опублікування.  

Редакційна колегія залишає за собою право редагувати та скорочувати 
надані матеріали, а також відхиляти їх у разі недотримання вищевказаних 
умов. 

 
 

Адреса оргкомітету конференції: 
Поліський національний університет: 

Адреса: 10008, м Житомир, бул. Старий, 7 
тел. (+38 067) 44-00-349 

e-mail: mfplotnikova@gmail.com 



З А Я В К А 
на участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Механізми управління розвитком територій» 
27–29 жовтня 2021 року 

Прізвище  __________________________________________________________ 
Ім’я _______________________________________________________________ 
По батькові  ________________________________________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання  _______________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
Місце роботи, посада ________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
Телефон  ___________________________________________________________ 
Факс  ______________________________________________________________ 
E-mail  ____________________________________________________________ 
Тема виступу _______________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
Напрям конференції _________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
Учать – очна/заочна/онлайн трансляція (підкреслити) 
 

Зразок оформлення тез доповіді 

 
ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕННЯ  
 

Дяконенко О. І., к. е. н., доцент 
Поліський національний університет, Україна  

 
 
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст  

 
Список використаних джерел: 

1.  
2.  


