
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Академія економічних наук України 

Академія політичних наук 

Національна Академія наук вищої освіти України 

Запорізька обласна державна адміністрація 

Запорізький національний університет 

Інженерний навчально-науковий інститут 

 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (Київ) 

Житомирський державний університет імені Івана Франка (Житомир)  

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ) 

Національний університет «Запорізька політехніка» 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 

Моторного (Мелітополь) 

 

Інститут розвитку міжнародної співпраці (Польща) 

Білоруський державний технологічний університет (Мінськ, Республіка 

Білорусь) 

Литовський Університет Спорту (Каунас, Литва) 

Маріямпольський університет прикладних наук (Маріямполе, Литва) 

Університет Александраса Стульгінскіса (Каунас, Литва) 

Університет Вітаутаса Великого (Каунас, Литва) 

Університет Ромернса (Литва) 

 
 

 

Запрошуємо до участі 

у Міжнародній  науково-практичній конференції, присвяченій 25-річчю 

створення кафедри менеджменту організацій та управління проектами 

 

«Формування сучасних концепцій менеджменту організацій та 

адміністрування в умовах цифровізації»  

23-24  вересня 2021 року 
 

Напрями роботи конференції: 
 

1. Історія еволюції менеджменту від класичного до цифрового 

 (модератор : д,ф.н., доц. Нікітенко В.О.) 

2. Зарубіжний та вітчизняний досвід становлення публічного 

управління  та адміністрування  ( модератор:  д,н. державного управління, 

проф. Ажажа М.А.) 



3. Розвиток інформаційної економіки, підприємництва та фінансів 

(модератор: д.е.н., проф. Глущевський В.В.). 

4.      Розвиток обліку, аналізу, оподаткування та аудиту (модератор: 

д.е.н., проф. Меліхова Т.О.) 

5. Сучасна інженерія, економіка та менеджмент як невід'ємні 

складові інноваційно-екологічного та техніко-економічного розвитку 

промисловості України (модератор: д.е.н., проф. Метеленко Н.Г. ) 

6. Креативні технології  цифрової економіки і цифрового 

менеджменту як чинники сталого розвитку  туристичного бізнесу  

(модератор: д.ф.н., проф. Воронкова  В. Г.) 

7. Промисловий менеджмент як ключовий чинник виходу України з 

кризи (модератор: к.е.н., доц. Мороз О. С.). 

8. Стратегічний менеджмент в галузях національної економіки 

(металургія, будівництво, енергетика, галузеве машинобудування, екологія) 

(модератор: д.т.н., проф. Банах В.А.). 

 

 

Оргкомітет конференції: 

 

Голова: 

Фролов М.О. –  д.і.н., професор, заслужений працівник освіти України, 

академік Академії наук вищої освіти України, ректор ЗНУ 

 

Заступники голови: 

Васильчук Г.М. –  д.і.н., професор, проректор з наукової роботи ЗНУ 

Бондар О.Г. – д.ю.н, професор, перший проректор ЗНУ 

Гура О.І. –  д.п.н., професор,  проректор з науково-педагогічної та 

навчальної роботи ЗНУ 

Каганов Ю.О. – д.і.н., професор, проректор науково-педагогічної 

роботи ЗНУ 

Банах В.А. – д.т.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи 

та технічної освіти ЗНУ 

Метеленко Н. Г. – д. е.н., професор, академік Академії економічних 

наук України, Директор Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ   

Бєлоконь К.В. – к.т.н., доц., заступник директора з наукової роботи та 

міжнародної діяльності ІННІ ЗНУ   

Воронкова В. Г. –  д.ф.н., професор, академік Академії наук вищої 

освіти України, завідувач кафедри менеджменту організацій та управління 

проектами ІННІ ЗНУ 

 

Члени оргкомітету: 

Ажажа М.А. – доктор наук державного управління, професор кафедри 

менеджменту організацій та управління проектами ІННІ ЗНУ 



Арутюнян І.А. – д.т.н. професор, завідувач кафедри промислового та 

цивільного будівництва ІННІ ЗНУ 

Банах А.В. –  к.т.н., доцент, завідувач кафедри  міського будівництва і 

архітектури  ІННІ ЗНУ 

Бєлоконь Ю. О. – д.т.н. професор,  завідувач кафедри обробки металів 

тиском ІННІ ЗНУ                  

Бікулов Д.Т. – доктор наук державного управління,  професор, 

завідувач кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності 

Бірюкова Т. Ф. – к.ф.н., доцент, декан факультету соціології та 

управління ЗНУ 

Бутченко Т.І. – д.ф.н., проф, завідувач кафедри соціальної філософії та 

управління ЗНУ 

Бухаріна Л.М. – д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва, 

менеджменту організацій та логістики ЗНУ 

Венгер О.М. – к. політ.н., доцент кафедри менеджменту організацій та 

управління проектами ІННІ ЗНУ 

Вербицький В. Г. – д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри  

програмного забезпечення автоматизованих систем ІННІ ЗНУ 

Воляр Р.М. – к.т.н., доцент, заступник директора з виховної роботи  

ІННІ ЗНУ   

Глущевський В.В. – д.е н., професор, в.о. кафедри інформаційної 

економіки, підприємництва та фінансів ІННІ ЗНУ  

Капітаненко Н.П. – к.ю. н., доцент кафедри менеджменту організацій та 

управління проектами ІННІ ЗНУ 

Кириченко О. Г. – к.т.н., доцент, завідувач кафедри металургії   ІННІ 

ЗНУ 

Коваленко В.Л. – д.т.н., професор, завідувач кафедри електротехніки та 

енергоефективності  ІННІ ЗНУ 

Кожемякін Г. Б. – к.т.н., доцент, завідувач кафедри прикладної екології 

та охорони праці ІННІ ЗНУ 

Критська Т. В.  –  д. т. н., професор,  зав. кафедри  мікроелектронних та 

електронних інформаційних систем ІННІ ЗНУ 

Лепський М.А. –  д.ф.н., професор кафедри соціології ЗНУ 

Мороз О.С. – к.е.н., доц. кафедри менеджменту організацій та 

управління проектами ІННІ ЗНУ 

Меліхова Т.О. –  д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу, 

оподаткування та аудиту ІННІ ЗНУ 

Нікітенко В.О. – д.ф.н,, доц. кафедри менеджменту організацій та 

управління проектами ІННІ ЗНУ 

Огінський Й. К. –  д. т. наук, старший науковий співробітник, завідувач 

кафедри металургійного обладнання ІННІ ЗНУ 

Пазюк М.Ю. – д.т.н. професор,   завідувач кафедри  автоматизованого 

управління технологічними процесами ІННІ ЗНУ 



Румянцев В.Р. – к.т.н., доцент, заступник директора з 

профорієнтаційної роботи ІННІ ЗНУ   

Скворець В.О. –  д.ф.н., професор, завідувач кафедри соціології ЗНУ 

Федченок О.І. – к.т.н., доцент кафедри  міського будівництва і 

архітектури  ІННІ ЗНУ 

Фурсін О.О. – к.н. державного управління, доц. кафедри менеджменту 

організацій та управління проектами ІННІ ЗНУ  

Цокур  Є.Г. – д. політ.н., професор, завідувач кафедри політології ЗНУ 

Чейлитко А. О. – д.т.н. професор, завідувач кафедри теплоенергетики 

та гідроенергетики ІННІ ЗНУ 

Череп А.В. – д.е.н., професор, академік Академії наук вищої освіти 

України, декан економічного факультету ЗНУ 

Шавкун І.Г. – д.ф.н., професор, декан факультету менеджменту ЗНУ 

Шарапова  Т.А. –  к.фарм. н., доцент, заступник директора з навчальної 

роботи ІННІ ЗНУ 

 
Для участі в конференції необхідно до 01 вересня 2021 року надіслати на електронну 

адресу valentinavoronkova236@gmail.com      vitalina2006@ukr.net     

azazmarina17@gmail.com 

 такі матеріали: 

1) заявку на участь у конференції за поданою нижче формою; 

2) тези доповіді (3- 5 сторінок через 1,0 інтервали); 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, польська. 

Документи надсилати окремими файлами (тези, заявка), напр.: Іванюк П.П._тези.doc.; 

Іванюк П.П._заявка.doc.  

Заявка 

на участь у Міжнародній  науково-практичній конференції 

«Формування сучасних концепцій менеджменту організацій та 

адміністрування в умовах цифровізації» 23-24  вересня 2021 року 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)  

Науковий ступінь  

Учене звання  

Місце роботи чи навчання (повна назва організації чи 

освітнього закладу) 

 

Посада  

e-mail  

Контактний телефон  

Тема доповіді  

  

Форма участі (очна, дистанційна)  

МІЖНАРОДНИЙ НОМЕР ВЧЕНОГО ORCID  

 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 

Електронний варіант тез доповіді (3-5 сторінок) слід надсилати на електронну адресу 

конференції: valentinavoronkova236@gmail.com у форматі MS Word (формат doc.), розмір сторінки 

А4 через 1 інтервал, шрифтом Times New Roman, 14 кегль. На першій сторінці вгорі ліворуч 

розміщується УДК, ім’я та прізвище автора, назва організації (місто, країна), електронна адреса, 

ORCID через рядок по центру назва доповіді великими літерами. Посилання подавати за 

mailto:valentinavoronkova236@gmail.com%20%20%20%20%20%20vitalina2006@ukr.net


зразком [1, с. 9]. Список використаних джерел  в алфавітному порядку, оформлений відповідно 

ГОСТ-2015.    

Тези включають актуальність, аналіз останніх досліджень, мета, основний текст, висновки 

і рекомендації.    

Зразок: 

УДК  

 

Ім’я Прізвище  

Повна назва організації чи освітнього закладу (Запоріжжя, Україна) 

e-mail   

ORCID 

НАЗВА 

Текст (висновки, практичні рекомендації)  
Список використаних джерел (обов’язково за останні 5 років)   

 

Конференція буде проходити в режимі  ONLINE  (матеріали конференції будуть 

розіслані авторам конференції). 

 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІ СЕКРЕТАРІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ  

Ажажа Марина Андріївна –  д. н. державного управління, професор  

кафедри менеджменту організацій та управління проектами  ІННІ ЗНУ – 

(050) 066 911  84 05  

E-mail:   azazmarina17@gmail.com 

Нікітенко Віталіна Олександрівна –доктор філософських наук, доцент 

кафедри менеджменту організацій та управління проектами  ІННІ ЗНУ           

тел (093) 0634190     E-mail:  vitalina2006@ukr.net 

 

До участі запрошуються науковці, практичні працівники, аспіранти, 

здобувачі, магістранти та студенти, які здійснюють науковий пошук за 

напрямками роботи конферецнії. 

 

Більш детальну інформацію можна отримати  за телефонами та 

електронними адресами  

Ажажа Марина Андріївна (050) 066911 8405 

E-mail:   azazmarina17@gmail.com 

Нікітенко Віталіна Олександрівна      тел (093) 0634190 

E-mail:  vitalina2006@ukr.net 
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