
План  

проведення науково-технічних заходів кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії 

на 2017 рік 

№  

з/п 

Назва НТЗ 

(для міжнародних НТЗ  

і англійською мовою) 

Організатори заходів  

(телефон,  факс,  e-mail, сайт) 

Термін 

проведення  

(місяць  

2016 року) 

Країни-учасники 

(тільки для 

міжнародних 

НТЗ) 

Орієнтовна 

кількість 

учасників, 

осіб 

Результат 

проведення 

НТЗ 

(протокол, 

збірник) 

Посвідчення  

УкрІНТЕІ 

(так, ні) 

Кафедра  Факультет  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   КОНФЕРЕНЦІЇ 

1.1. МІЖНАРОДНІ 

 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Менеджмент ХХІ століття: 

глобалізацій ні виклики» 

Менеджменту, 

тел. (05322) 50-25-22; 

е-mail: 

 management@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Економіки та 

менеджменту, 

тел. (05322) 2-29-71, 

(0532) 61-21-10, 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Травень 2017 

 Латвія  

 Польща 

 Казахстан  

 Молдова 

 Білорусь 

 Росія 

100 Збірник тез Так 

 

International scientific and 

practical «Management of the 

XXI century: globalization 

challenges» 

2. ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 

2.2. ВСЕУКРАЇНСЬКІ  

 

Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція «Управління 

соціально-економічним 

розвитком держави, 

регіону, підприємства» 

Менеджменту, 

тел. (05322) 50-25-22; 

е-mail: 

 management@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Економіки та 

менеджменту, 

тел. (05322) 2-29-71, 

(0532) 61-21-10, 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Жовтень 2017 х 60 Збірник тез Ні 

4.  ЗАСІДАННЯ «КРУГЛОГО СТОЛУ» 

4.3 ВУЗІВСЬКІ 

 

Круглий стіл «Виклики та 

перспективи аграрного 

менеджменту в Україні» 

Менеджменту, 

тел. (05322) 50-25-22; 

е-mail: 

 management@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Економіки та 

менеджменту, 

тел. (05322) 2-29-71, 

(0532) 61-21-10, 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Квітень 2017 х 30 Збірник тез Ні 

 

Завідувач кафедри менеджменту, д.е.н., професор __________________________І.А. Маркіна  

 

Доцент кафедри менеджменту, к.е.н.  ___________________________ Д. В. Дячков  
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Міжнародна конференція 
Назва 

конференції 

Тема конференції. Основні питання, 

що  пропонуються для обговорення 

Вищий начальний 

заклад (установа),  

відповідальний за 

проведення заходу 

(адреса, телефон, e-

mail) 

Термін 

проведення 

(число,  місяць, 

рік) 

Кількість  

учасників 

від  

України 

Назва зарубіжних 

країн та кількість  

учасників від кожної з 

них 

Міністерства,  відомства 

або  установи, які є 

співорганізаторами 

конференцій від України 

та зарубіжних країн 

1 2 3 4 5 6 7 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Менеджмент 

ХХІ століття: 

глобалізацій ні 

виклики» 

Тема конференції: визначення  

особливостей процесу управління 

організаціями в умовах ринку; 

розробка практичних рекомендацій 

щодо підвищення ефективності 

діяльності суб’єктів господарювання. 

 

1. Управління організацією як 

соціально-економічною системою. 

2. Інноваційний, інвестиційний та 

інформаційний менеджмент в системі 

сучасного підприємства. 

3. Кадровий менеджмент  в сучасній 

організації. 

4. Галузеві та регіональні аспекти  

сучасного менеджменту. Публічне 

управління. 

5. Менеджмент туристичного 

бізнесу. Міжнародний менеджмент та 

менеджмент  зовнішньоекономічної 

діяльності. 

6. Управління ризикозахищеністю, 

безпекою та 

конкурентоспроможністю 

підприємства. Маркетинговий 

менеджмент. 

7. Сучасні підходи до управління 

вищою освітою. 

Полтавська державна 

аграрна академія 

36003, м. Полтава,               

вул. Сковороди, 1/3. 

тел.+380 5322 500273 

факс +380 532 500273 

E-

mail: pdaa@pdaa.com.ua 

11-12 травня 

2017 

100  Латвія (2 учасники) 

 Польща (1 учасник) 

 Казахстан  (1 

учасник) 

 Молдова (1 

учасник) 

 Білорусь (1 

учасник) 

 Росія (1 учасник) 

Міністерство освіти і 

науки України 

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства України 

Навчально-науковий 

інститут  

економіки та бізнесу 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

Заклад вищої освіти 

«Білоруський державний 

економічний 

університет»  

Кооперативно-торговий  

університет Молдови 

Академія наук Латвії 

Євразійський 

національний 

університет                                    

ім. Л.Н.Гумільова 

Національний 

університет біоресурсів і 

природокористування 

України 

Сумський національний 

аграрний університет 

Харківський 

національний аграрний 

університет  

International 

scientific and 

practical 

«Management of 

the XXI century: 

globalization 

challenges» 

https://goo.gl/maps/jDBAC
https://goo.gl/maps/jDBAC
mailto:pdaa@pdaa.com.ua


ім. В. В. Докучаєва 

Харківський 

національний технічний 

університет сільського 

господарства ім. Петра 

Василенка 

Дніпропетровський 

державний аграрно-

економічний університет 

 
Всеукраїнська конференція 

Назва 

конференції 

Тема конференції. Основні питання, що  

пропонуються для обговорення 

Вищий начальний заклад 

(установа),  

відповідальний за 

проведення заходу 

(адреса, телефон, e-mail) 

Термін 

проведення 

(число,  

місяць, рік) 

Кількість  учасників  Міністерства,  

відомства або  

установи, які є 

співорганізаторами 

конференцій від 

України та зарубіжних 

країн 

Всього  У т.ч. 

іногородніх  

1 2 3 4 5 6 7 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

Інтернет-

конференція 

«Управління 

соціально-

економічним 

розвитком 

держави, 

регіону, 

підприємства» 

Тема конференції: аналіз та узагальнення 

теоретичних та прикладних аспектів щодо 

питань теорії та практики управління 

соціально-економічним розвитком держави, 

регіону та підприємства 
 

1. Сучасні управлінські тенденції розвитку 

держави та регіону. Публічне управління 

2. Управління підприємством як соціально-

економічною системою 

3. Антикризове управління та економічна 

безпека держави, регіону, підприємства  

4. Інноваційний, інвестиційний та фінансовий 

менеджмент 

5. Кадровий менеджмент та управління 

трудовими ресурсами 

6. Маркетингові аспекти управління 

підприємством 

7. Інформаційні технології в управлінні 

підприємством 

8. Менеджмент зовнішньоекономічної 

Полтавська державна 

аграрна академія 

36003, м. Полтава,               

вул. Сковороди, 1/3. 

тел.+380 5322 500273 

факс +380 532 500273 

E-mail:  

pdaa@pdaa.com.ua 

27 жовтня  

2017 р. 

100 20 Міністерство освіти і 

науки України 

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства України 

Навчально-науковий 

інститут  

економіки та бізнесу 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації 

Національний 

університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України 

Сумський 

національний аграрний 

https://goo.gl/maps/jDBAC
https://goo.gl/maps/jDBAC
mailto:pdaa@pdaa.com.ua


діяльності та туристичного бізнесу  

9. Євроінтеграційні підходи до управління 

вищою освітою 

 

університет 

Харківський 

національний аграрний 

університет  

ім. В. В. Докучаєва 

Харківський 

національний 

технічний університет 

сільського 

господарства ім. Петра 

Василенка 

Дніпропетровський 

державний аграрно-

економічний 

університет 

 


