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пр. Науки, 9а, 
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Телефони для довідок: 
кафедра менеджменту та бізнесу (Секція 1) 

 (057) 702-01-46 (дод. 2-96) 

кафедра економіки, організації та планування 

діяльності підприємства (Секція 2) 

(057) 702-01-46 (дод. 4-70) 

кафедра менеджменту (Секція 3) 

(057) 702-02-65 (дод. 2-25) 

кафедра управління персоналом та економіки 

праці (Секція 4) 

(057) 758-77-23 (дод. 3-27) 

кафедра туризму (Секція 5) 

(057) 702-01-46 (дод. 4-51) 

кафедра педагогіки та іноземної 

філології (Секція 6) 

(057) 702-18-32 (дод. 3-51) 

кафедра вищої математики та економіко-

математичних методів (Секція 7) 

(057) 702-104-05 (дод. 3-33) 

кафедра бухгалтерського обліку (Секція 8) 

(057) 702-18-30 (дод. 3-37) 

 
E-mail: 

konf_men_2010@ukr.net 

Міністерство освіти і науки України 

Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця 

Варшавська Політехніка (Польща) 

Великотирновський університет "Святих 

Кирила і Мефодія" (Болгарія) 

  Вища школа економіки та менеджменту 

публічного адміністрування в 

Братиславі (Словакія) 

Всеукраїнська асоціація консультантів з 

управління 

Технологічний університет м. Люлеа (Швеція) 

Університет економіки в 
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Австрії 
Університет Хуманітас в Сосновці (Польща) 

Університет Чорногорії (Чорногорія) 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі у сьомій Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні проблеми 

управління підприємствами: теорія та практика» 
у м. Харкові. 

 

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. Інструменти маркетингового 

забезпечення управління сучасними підприємствами. 

Секція 4. Управління персоналом: сучасні 

підходи та технології. 

Секція 5. Інноваційні технології управління в 

туризмі. 

Секція 6. Сучасні педагогічні технології в 

навчанні менеджменту. 

Секція 7. Сучасні економіко-математичні 

моделі в управлінні підприємством. 

Секція 8. Обліково-аналітичне забезпечення 

управління підприємствами. 

 

Форма участі: дистанційна. 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, 

англійська. 

 

Організаційний внесок за участь у конференції 

(вартість видання  та розсилки тез) становить: для 

учасників з України 150 грн.; для учасників з інших країн 

30 USD. 

 

 

 

За результатами конференції буде видано 

програму конференції й електронне видання тез 

доповідей та розіслано за поштовими адресами 

авторів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація щодо конференції розміщена на сайті 

www.kmib.hneu.edu.ua. 

 

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ ПОТРІБНО 

до 7 лютого 2017 р.: 

 пройти електронну реєстрацію за посиланням 

http://bit.ly/2dJpcZn ;  

  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. dep.management.hneu@gmail.com 

Секція 4. svitlana.mishyna@hneu.net 

Секція 5. kaftour_hneu@mail.ru 

Секція 6. MarchukAlice@outlook.com 

Секція 7. kafmath@hneu.edu.ua 

Секція 8. nsk_1104@mail.ru 

 

Назви файлів повинні містити: прізвище першого 

автора та вид матеріалу, наприклад, Шевченко-тези, 

Шевченко-квитанція. 

 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ 

Обсяг: 2–3 повні сторінки зі списком літератури. 

Тези доповіді повинні бути оформлені з 

використанням шаблону Microsoft Word (шаблон 

можна завантажити за посиланням 

http://bit.ly/2deJl9F ) та надіслані на електронну 

пошту за секціями. 

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 (лист ВАК від 15.01.2003 р.). 

Оргкомітет залишає за собою право рецензування 

і відбору тез щодо їх відповідності вимогам.  

 

Увага! До публікації приймаються виключно 

праці за авторством вчених з науковим ступенем, для 

авторів, що не мають наукового ступеню обов'язково 

потрібно додати рецензію кандидата чи доктора наук.  

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: 

 

м. Харків, «Приватбанк» р/р 29244825509100  

МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570  

отримувач: Мазоренко О.В. 

номер картки отримувача: 4149497826795074 

Призначення платежу: За видавництво матеріалів 

конференції «Сучасні проблеми управління 

підприємствами: теорія та практика». Без ПДВ. 

(П. І. Б.) 

 

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 

http://bit.ly/2dJpcZn
mailto:konf_men_2010@ukr.net
http://bit.ly/2deJl9F

