
                 

 Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова  

(м. Черкаси, Україна) 

Академія економічних наук України (м. Київ, Україна) 

Лодзький університет (м. Лодзь, Польща) 

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку  

НАН України (м. Харків, Україна) 

Львівський національний університет природокористування  

(м. Львів, Україна) 

Одеський національний морський університет  

(м. Одеса, Україна) 

 
 

І Всеукраїнська  

науково-практична конференція 
 

«Економіка, менеджмент і бізнес-адміністрування  

в системі транскордонного співробітництва» 
    

23 червня 2023 року (м. Черкаси, Україна) 
 

 

До участі у конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні 

працівники закладів вищої освіти, співробітники наукових установ та 

організацій, фахівці-практики, здобувачі всіх рівнів, які активно 

займаються дослідженнями у сфері економічних наук. 
 

Тези доповідей конференції приймаються: українською та 

англійською мовами. 
 

Форма участі: очна та дистанційна. 

Голова організаційного комітету: 
 

Гуцалюк О.М. – д.е.н., професор, академік Академії економічних наук 

України, проректор з науково-педагогічної діяльності приватного закладу 

вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова». 
 

Голова наукового комітету: 
 

Чудаєва І.Б. – д.е.н., професор, ректор приватного закладу вищої освіти 

«Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова». 
 

Члени організаційного комітету: 
 

Аблязова Н.Р. – к.е.н., доцент, президент приватного закладу вищої освіти 

«Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова».    

Амоша О.І. – д.е.н., професор, академік НАН України, президент Академії 

економічних наук України. 

Хаустова В.Є. – д.е.н., професор, директор Науково-дослідного центру 

індустріальних проблем розвитку НАН України. 

Коваль В.В. – д.е.н., професор, професор кафедри управління 

підприємницькою та туристичною діяльністю Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 

Ляшенко В.І. – д.е.н., професор, перший віце-президент Академії 

економічних наук України, завідувач відділу проблем регуляторної 

політики і розвитку підприємництва Інституту економіки промисловості 

НАН України. 

Соколович М.Е. – д.е.н., професор, декан факультету економіки та 

соціології Лодзьського університету. 

Томарева-Патлахова В.В. – д.е.н., професор, академік Академії 

економічних наук України, завідувач кафедри менеджменту Класичного 

приватного університету.   

Сукач О.М. – к.е.н., доцент, декан факультету економіки та менеджменту 

приватного закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені 

Рауфа Аблязова».   

Трушкіна Н.В. – к.е.н., старший дослідник, член-кореспондент Академії 

економічних наук України, професор кафедри маркетингу, фінансів, 

банківської справи та страхування приватного закладу вищої освіти 

«Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова». 

Прокопишин О.С. – к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування 

Львівського національного університету природокористування. 

Ремзіна Н.А. – к.е.н., викладач кафедри підприємництва та туризму 

Одеського національного морського університету.  



Порядок реєстрації: 
 

Особи, які зацікавлені взяти участь у роботі конференції, повинні 

заповнити заявку та надіслати на електронну пошту orlc@ukr.net до 

організаційного комітету до 20 червня (включно) 2023 року наступні файли: 

 тези доповіді; 

 електронну (відскановану) копію підтвердження сплати 

організаційного внеску. 

Реквізити для оплати будуть відправлені учасникам конференції 

одночасно з інформацією оргкомітету щодо прийняття наданих матеріалів. 

Вартість участі у конференції становить 100 грн. (за умови отримання 

електронного збірника). За бажанням можна додатково замовити сертифікат 

учасника конференції (15 годин – 0,5 кредита ЄКТС). 
 

В рамках конференції планується робота наступних секцій: 
 

Секція 1. Інтеграційні процеси в економіці та управлінні підприємствами і 

національним господарством. 

Секція 2. Глобалізація розвитку фінансів, банківської системи, інвестування, 

страхування та фондового ринку. 

Секція 3. Сучасні технології обліку, аудиту оподаткування та контролінгу 

суб’єктів господарювання. 

Секція 4. Цифровий маркетинг та діджиталізація бізнес-процесів.  

Секція 5. Міжнародний менеджмент, виробнича кооперація та логістика 

готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. 

 

Структура та вимоги до оформлення матеріалів: 
 

 Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище. 

 Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я, по-батькові 

автора, посада, повна назва установи, де навчається або працює автор. 

 Назва доповіді посередині рядка. 

 Загальні параметри сторінки – Microsoft Word, формат – А4; поля 

зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см; шрифт – Times New Roman. Розмір 

шрифту – 14 пт; міжрядковий інтервал – 1,5. 

 Обсяг матеріалів: 2-3 повних сторінки. 

 Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці 

тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски 

позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера 

джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад:  

[5, с. 16].  

 

 

Зразок оформлення тез: 

 

Секція: Інтеграційні процеси в економіці та управлінні 

підприємствами і національним господарством. 
 

Андрій ГРИМАЛЮК   

к.е.н, доцент, 

завідувач кафедри економічних теорій 

Марина ПАЩЕНКО  

здобувач вищої освіти, 

ПЗВО «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова», 

м. Черкаси, Україна 
 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ЗАСАДИ 

ЇХ ВИРІШЕННЯ  
 

Текст текст текст…[1] 
 

Список використаних джерел: 

1. Грималюк А.В. Теоретичні основи дворівневої інвестиційної 

системи. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2015. № 1. 

С. 31-42. 
 

Зразок оформлення заявки: 
 

Прізвище, ім’я, по батькові учасника  

Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його 

наявності) 

 

Назва секції  

Місце роботи (навчання), назва кафедри (відділу), посада  

Контактний телефон  

E-mail  

Потреба у збірнику (друкований екземпляр)   

Поштова адреса для направлення збірнику  

 

 

Контактна особа організаційного комітету: 

Літвіненко А.О. – секретар конференції.  

Електронна пошта: orlc@ukr.net 

mailto:orlc@ukr.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669762
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