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кафедра менеджменту та бізнесу (Секція 1, 

Секція 4) 
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економіки (Секція 2) 
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наук (Секція 3) 
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кафедра обліку і бізнес-
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(057) 702-18-30 (дод. 3-37) 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас до участі у дев’ятій 

Міжнародній науково-практичній конференції 
«Сучасні проблеми управління 
підприємствами: теорія та практика». 

 
Мета конференції – обговорення наукових і 

практичних проблем розвитку управління, 
ефективного використання сучасних технологій та 
інструментів у діяльності підприємств. 

 
Секції конференції: 

 
Секція 1. Сучасні технології управління: 

теорія та практика. 
Секція 2. Стратегічний та інноваційний 

розвиток підприємств. 
Секція 3. Управління персоналом: найкраща 

практика і новітні технології. 
Секція 4. Технології івент-менеджменту. 
Секція 5. Сучасні педагогічні технології в 

навчанні менеджменту. 
Секція 6. Сучасні економіко-математичні 

моделі в управлінні підприємством. 
Секція 7. Обліково-аналітичне забезпечення 

управління підприємствами. 
 
Форма участі: дистанційна. 
 
Робочі мови конференції: українська, 

російська, англійська. 
 
З питань виступів на пленарному засіданні 

звертатись до оргкомітету: konf_men_2010@ukr.net 
 
Організаційний внесок за участь у конференції 

(вартість видання  та розсилки тез) становить: для 
учасників з України 200 грн.;  для учасників з інших 
країн 20 USD. 

 

Організаційний внесок включає покриття витрат 
на публікацію тез-доповідей та організаційні витрати на 
проведення конференції. 

За результатами конференції буде видано 
програму конференції й електронне видання тез 
доповідей та розіслано за поштовими адресами 
авторів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
ПОТРІБНО: 

до 1 лютого 2019 року: 
− обов’язково пройти електронну реєстрацію 
за посилання  https://bit.ly/2JUBiO1 ; 
− надіслати текст тез доповіді; 
− надіслати копію квитанції про сплату оргвнеску. 

Всі матеріали надсилаються в електронному 
вигляді (строго за секціями): 

 
Секція 1. konf_men_2010@ukr.net 
Секція 2. 1234567654321mmm@ukr.net 
Секція 3. svitlana.mishyna@hneu.net 
Секція 4. confevent.hneu@gmail.com 
Секція 5. MarchukAlice@outlook.com 
Секція 6. kafmath@hneu.edu.ua 
Секція 7. nsk_1104@ukr.net 
 
Назви файлів повинні містити: прізвище авторів 

та вид матеріалу, наприклад, Шевченко-тези, 
Шевченко-квитанція. 

 
ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ДОПОВІДІ 
Обсяг: 2–3 повні сторінки зі списком 

літератури. 
Тези доповіді повинні бути оформлені з 

використанням шаблону Microsoft Word (шаблон 
додається до інформаційного листа) та надіслані на 
електронну пошту відповідної секції. 

Шрифт: TimesNewRoman 12 кегль, інтервал – 1,0, 
верхнє та нижнє поля – 25 мм, ліве та праве поля – 
20 мм. 
Увага! Тези доповіді, що будуть виконані без 

використання шаблону, до участі в конференції не 
прийматимуться. 

 
Для учасників з України зміст тез доповіді 

обов'язково повинен відповідати вимогам ВАК 
України. 

Оргкомітет залишає за собою право 
рецензування і відбору тез щодо їх відповідності 
вимогам.  

 
Увага! До публікації приймаються праці за 

авторством вчених з науковим ступенем, викладачів 
та аспірантів, PhD студентів ЗВО, а також студентів 
виключно у співавторстві з науковим керівником.  

Кошти за публікацію тез доповідей для учасників з 
України потрібно передати безпосередньо на кафедру 
менеджменту та бізнесу (ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ауд. 703 
бібліотечного корпусу) або перераховувати за 
реквізитами: 
 
- поповнення можливе тільки через термінали 
самообслуговування, Приват24 або у відділеннях 
ПриватБанку:  
номер картки отримувача: 5168742715126201 
Мазоренко О.В. 
 
- для оплати у відділенні будь-якого банку в Україні: 
м. Харків, «Приватбанк» р/р 29244825509100  
МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570,  
Призначення платежу: поповнення картки 
№ 5168742715126201 Мазоренко О.В. 

Квитанцію обов’язково підписувати П.І.Б. автора. 
 
Кошти за публікацію тез доповідей для учасників 

з інших країн потрібно перерахувати за реквізитами: 
IBAN: UA953052990005168742015876075 
SWIFT CODE: PBANUA2X 
PRIVATBANK, USD, SERGII VASYLYK, UKRAINE 
Intermeditary bank: JP MORGAN CHASE BANK 
Card number: 5168 7420 1587 6075 
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