
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

 

Організаційний внесок за участь у 

конференції становить 200 грн. 

До організаційного внеску входять: 

комплект для учасника конференції, витрати на 

підготовку та проведення конференції. 

Платежі направляти: 

Запорізький національний університет, 

р/р UA368201720313211001201002045, 

ЄДРПОУ 02125243. 

Призначення платежу (обов’язково): 

за участь у конференції «Сталий 

розвиток економіки на засадах 

ресурсоефективності», вказати прізвище та 

ініціали учасника. 

Проживання та харчування учасники 

конференції сплачують самостійно. 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

10.12.2021 р. 

8:00 до 10:00 – реєстрація учасників 

конференції за адресою просп. Соборний, 74, 

(п’ятий корпус ЗНУ) на першому поверсі; 

10:00 до 13:00 – пленарне засідання та 

робота секцій; 

15:00 – екскурсія Запоріжжям, від’їзд 

учасників. 

 

Робочі мови конференції: 

українська, англійська. 

Реєстраційна картка 

учасника 

 

Прізвище, ім’я, по батькові учасника 

(повністю) ________________________________  

 _________________________________________  

Прізвище, ім’я, по батькові наукового 

керівника, посада, науковий ступінь, вчене 

звання ___________________________________  

 _________________________________________  

 _________________________________________  

Адреса ___________________________________  

 _________________________________________  

Мобільний телефон ________________________  

E-mail ___________________________________  

Навчальний заклад ________________________  

 _________________________________________  

Обрана секція № ___ 

Прохання зазначити з наступного переліку 

Планую: 

– виступити з доповіддю  

– взяти участь як слухач  

– тільки друк тез  

Назва доповіді: ____________________________  

 _________________________________________  

Ви бажаєте зарезервувати: 

– готель  

– гуртожиток  

Дата приїзду ______________________________  

Дата від’їзду ______________________________  

Підпис учасника___________________________  

 

Прохання підтвердити участь у конференції 

до 8 грудня 2021 р., поінформувати про дату 

приїзду, кількість учасників, які прибудуть на 

конференцію, та забезпечити себе квитками 

на зворотній проїзд. 

VIІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів і молодих вчених 

«Сталий розвиток економіки на засадах 

ресурсоефективності» 

 

10 грудня 2021 року 

 

Міністерство освіти і науки України 

Запорізький національний університет 

Запорізька обласна державна адміністрація 

Національна академія наук 

вищої освіти України 

Академія економічних наук України 

Всеукраїнська спілка вчених-економістів 

Дніпровський національний університет 

імені Олеся Гончара 

Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького 

Таврійський державний агротехнологічний 

університет імені Дмитра Моторного 

 

 

 

ЗАПРОШЕННЯ 

Запоріжжя 

2021 



СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Інтеграція фізіократичних підходів та 
інноваційних методів ведення бізнесу в сфері 

енергозбереження 

2. Формування стратегії розвитку економіки на 
засадах екологічності, енергозбереження та 

альтернативної енергетики 

3. Дослідження ризиків, пов’язаних із процесом 
впровадження сучасних ресурсозберігаючих 

технологій 

4. Проблеми фінансового забезпечення процесу 

розробки та впровадження екологічних технологій 
для суб’єктів господарювання 

5. Сучасний стан та перспективи зеленого 

туризму в Україні 
6. Розвиток органічного ринку в Україні 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Голова оргкомітету – Фролов М. О., доктор 

історичних наук, професор, ректор Запорізького 
національного університету 
Заступники голови оргкомітету: 
Васильчук Г. М., доктор історичних наук, 

професор, проректор з наукової роботи 
Болдуєва О. В., доктор економічних наук, доцент, 
начальник науково-дослідної частини 
Череп А. В., доктор економічних наук, професор, 

декан економічного факультету 
Члени оргкомітету: 
Бабміндра Д. І., доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри міжнародної 
економіки, природних ресурсів та економіки 
міжнародного туризму 
Білопольський М. Г., доктор економічних наук, 

професор, віце-президент Академії економічних 
наук України 
Воронкова В. Г., доктор філософських наук, 
професор, завідувач кафедри менеджменту 

організацій та управління проєктами Інженерного 
навчально-наукового інституту Запорізького 
національного університету 
Гайдукова Н. В., начальник відділу інвестування 

ПАТ «Запоріжсталь» 
Галкін Я. В., начальник Запорізького регіонального 

управління АТ «УКРСИББАНК» 
Іванов М. М., доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри управління персоналом і 
маркетингу 

Кам’янченко С. А., заступник голови Пенсійного 
фонду України у Запорізькій області 
Кендюхов О. В., доктор економічних наук, 

професор кафедри управління персоналом і 
маркетингу, президент Всеукраїнської спілки 
вчених-економістів 
Линенко А. В., кандидат економічних наук, доцент, 

заступник декана з наукової роботи економічного 
факультету 
Любім Л. С., перший заступник голови Запорізької 
обласної ради 

Кущик А. П., кандидат економічних наук, доцент, 
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування 
Максишко Н. К., доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри економічної 
кібернетики 
Остапенко В. І., радник генерального директора 
ПАТ «Запоріжжяобленерго» 

Проскуріна Н. М., доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри обліку та 
оподаткування 

Сопіна А. Є., голова наукового товариства 
студентів, аспірантів і молодих вчених 
економічного факультету 
Табачников С. І., доктор медичних наук, професор, 

президент Національної академії наук вищої освіти 
України 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
Приймаються до друку тези доповідей 

обсягом 2 сторінки. Текст тез має бути набраний у 

Microsoft Word у форматі *.doc або *.rtf. Розмір 
аркуша – А4, орієнтація – книжна. Шрифт Times 

New Roman, розмір 14. Міжрядковий інтервал – 1,5. 

Всі поля по 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см. 

Вирівнювання тексту – за шириною. Назва файлу 

повинна відповідати номеру секції та прізвищу 
першого співавтора. 

Прізвища та ініціали співавторів (усіх, не 

більше трьох) пишуться справа великими літерами; 
під ними – науковий керівник; з наступного рядка – 

навчальний заклад, місто; через інтервал – назва тез 

друкується великими літерами, вирівнювання – 
посередині; через інтервал – текст тез; список 

використаних джерел друкується в кінці. 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

ШЕВЧЕНКО І. В., 

Науковий керівник: ЛИНЕНКО А. В., 
канд. екон. наук, доц., 

Запорізький національний університет, 

м. Запоріжжя 
 

РОЗВИТОК КЛАСТЕРІВ У ГАЛУЗІ 

ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 

 
Кластер енергетичного машинобудування – 

це шлях до вирішення проблем… (текст тез) 

 

Список використаних джерел 

 

Збірник тез учасників конференції буде 

надіслано після її закінчення. Тези доповідей, 
заявки та копії платіжних документів надсилати до 

8 грудня 2021 р. на електронну пошту: 

konf.econom.znu@gmail.com 
 

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ 

0612287613 – Череп Алла Василівна 
0964853199 – Линенко Андрій Володимирович 

0986169405 – Сопіна Анастасія Євгенівна 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Запорізький національний університет, 

економічний факультет, Запоріжжя, просп. 

Соборний, 74. 
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