ЗАЯВКА
на участь у роботі Міжнародної науковопрактичної конференції
«Сучасні проблеми управління
підприємствами: теорія та практика»

Прізвище___________________________
Ім'я _______________________________
По батькові_________________________
Назва організації ____________________
____________________________________
Посада _____________________________
Науковий ступінь_____________________
Вчене звання ________________________
Поштова адреса (з індексом)____________
_____________________________________
Телефон/факс ________________________
Е-mаіl ______________________________
Секція______________________________
Назва доповіді________________________
_____________________________________
Назва статті_________________________
___________________________________
Планую (непотрібне закреслити):
• виступити з доповіддю (до 10 хв.);
• виступити з інформацією (до 5 хв.),
• взяти участь як слухач.
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персонального запрошення
Публікація статті
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Кафедра менеджменту та бізнесу,
кафедра економіки, організації і планування
діяльності підприємства,
кафедра бухгалтерського обліку,
кафедра регіональної економіки
Харківський національний економічний
університет (ХНЕУ), пр. Леніна, 9а,
м. Харків, Україна, 61001
Реєстрація учасників конференції
відбудеться у вестибюлі лекційного
корпусу ХНЕУ
15 листопада 2011 р. з 8.30 до 10.00

Міністерство освіти і науки,
молоді і спорту України
Харківський національний
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МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА
ПРАКТИКА»

Інформація про найближчі готелі м. Харкова:
«Харків» пл. Свободи, 7, (057) 758 0008
«Інтурист» пр. Леніна, 21, (057) 702 1624
«MIR» пр. Ленина, 27А (057) 340 2330
Телефон для довідок:
+38(057) 758-77-26
(кафедра менеджменту та бізнесу,
кафедра економіки, організації і планування
діяльності підприємства)
+38(057) 702-18-34 (дод. 4-34)
(кафедра регіональної економіки)
+38(057) 702-04-05 (дод. 3-37)
(кафедра бухгалтерського обліку)
E-mail:
konf_men_2010@ukr.net

15-16 листопада 2011 року
м. Харків

Харків, ХНЕУ, 2011

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у третій Міжнародній
науково-практичній конференції «Сучасні проблеми
управління підприємствами: теорія та практика» у
м. Харкові.
Мета конференції – обговорення наукових та
практичних проблем розвитку управління, ефективного
використання сучасних технологій та інструментів в
діяльності підприємств.
Напрямки роботи конференції:
• Сучасні технології управління: теорія та
практика.
• Стратегічний та інноваційний розвиток
підприємств.
• Облік, аналіз, контроль та аудит у системі
менеджменту підприємства.
• Державні та регіональні аспекти розвитку
підприємства.
У разі потреби персональне запрошення до участі в
роботі конференції буде надіслане Вам після отримання
заявки та отримання оплати.
Проїзд, проживання та харчування здійснюються за
рахунок учасників конференції.
За результатами конференції буде надруковано:
тези доповідей конференції в електронному
збірнику тез доповідей (на диску);
наукові статті у збірнику наукових праць (фахове
видання).
Організаційний внесок за участь в конференції для
кожного автора тез і статей складає 50 грн., додаткові
внески:
на видання тез доповідей – 100 грн. за кожен
примірник (у тому числі програма конференції);
на видання наукових статей – 30 грн. за одну
сторінку формату А4.
У разі публікації одночасно тез доповідей та статті
оргвнесок сплачується одноразово у розмірі 50 грн.
Кошти на оплату організаційних внеску та
публікації тез доповідей і статей прийматимуться на
картку ПриватБанку № 4627 0817 8211 3208 (Василик
Сергій Костянтинович) з обов’язковим зазначенням
прізвища першого автора, типу публікації (тези та/або
стаття) та номера секції.
З повагою та впевненістю у плідній співпраці
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ ПОТРІБНО
надіслати до 9 жовтня 2011 р. в оргкомітет
заявку на участь (форма додається), текст доповіді
(тез) та/або наукову статтю, електронний варіант тез
доповіді (статті) (назва файлу – прізвище автора) у
форматі Word 2003 та у роздрукованому вигляді, копію
платіжного документу на диску або електронною
поштою на адреси (строго за секціями):
Секція 1. konf_men_2010@ukr.net – ауд. 703 (БК).
Секція 2. Elena@ksue.edu.ua – ауд. 223.
Секція 3. dzebko-ira@mail.ru – ауд. 208.
Секція 4. an_shumskaya@mail.ru – ауд. 52 (2).
Робоча мова конференції: українська, російська,
англійська.
ВИМОГИ
ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ
Шрифт: Аrіаl 14 кегль, міжрядковий інтервал 1,2 ,
поля – 20 мм з усіх боків сторінки.
Обсяг: 2- 3 повні сторінки, включаючи список
літератури.
Оформлення: праворуч у верхньому куті
сторінки слід указати П.І.Б., науковий ступінь і вчене
звання автора, місце роботи; ліворуч на наступному
рядку – індекс УДК;
нижче посередині сторінки - назву доповіді (всі
літери великі, жирний шрифт, Агіаl, 14);
нижче через один рядок - анотації.
Анотації: до тексту тез повинні бути додані
анотації до 5 рядків російською, українською (тільки
для авторів з України) і англійською мовою з
обов'язковим перекладом прізвища й назви доповіді та
ключових слів.
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. Тези, що за змістом та
оформленням не відповідають тематиці конференції і
зазначеним вимогам, прийматися не будуть.
Публікація статей (обсягом 5-7 сторінок) у
фаховому збірнику наукових статей «Управління
розвитком» здійснюватиметься за наявності рецензії
доктора наук (при відсутності у автора/авторів такого
наукового ступеню) Вимоги до оформлення та
шаблон оформлення статті наведено на сайті
конференції: http://management2011.livejournal.com.

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова: Пономаренко В. С. – д. е. н., проф., ректор ХНЕУ
Заступники голови:
Лепейко Т. І. – д. е. н., професор ХНЕУ
Ястремська О. М. – д. е. н., професор ХНЕУ
Тімонін О. М. – к. е. н., професор ХНЕУ
Пилипенко А.А. – д. е. н., професор ХНЕУ
Гавкалова Н.Л. – д. е. н., доцент ХНЕУ
Члени наукового комітету
Пушкар О.І. – д. е. н., професор, зав. кафедри
комп’ютерних систем та технологій ХНЕУ
Плошайський П. – д. е. н., професор, зав. кафедри теорії
менеджменту Варшавської школи економіки
Вацьковски К. – д. е.н., професор, зав. кафедри автоматизованих систем управління Варшавської Політехніки.
Юхнович М. – д. е. н., професор, зав. кафедри розвитку
людського капіталу Варшавської школи економіки (SGH)
Цехетнер А. – професор, Університет Прикладних наук
Верхньої Австрії (Австрія)
Хофштадлер Х. – д. е. н., професор, Університет Прикладних
наук Верхньої Австрії (Австрія)
Голнер Х. – Університет прикладних наук «Технікум-Відень»
(Австрія)
Фалько С.Г. – д. е. н. професор Московського державного
технічного університету ім. М.Є. Баумана
Чухрай Н. І. – д. е. н., професор Національного Університету
«Львівська Політехніка»
Бай С.І. – д. е. н., професор, зав. кафедри менеджменту
Тернопільського національного економічного університету
Брич В.Я. – д. е. н., професор, кафедри менеджменту
Національного торгівельно-економічного університету
Козаченко Г.В. – д. е. н., професор, зав.кафедри
менеджменту Східно-українського національного
університету ім. В.Даля
Бірюк С.О. – к. е. н., Член комісії ДКЦПФР.
Федосєєв І.В. – д. е. н., професор, декан ф-ту регіональної
економіки та управління Санкт-Петербурзького державного
інженерно-економічного університету «ІНЖЕКОН»
Вчені секретарі:
Миронова О. М. – к. е. н., доцент ХНЕУ
Верещагіна Г. В. – к. е. н., доцент ХНЕУ
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Пилипенко А.А. – д. е. н., професор ХНЕУ
Гавкалова Н.Л. – д. е. н., доцент ХНЕУ
Члени організаційного комітету
Василик С. К. – к. е. н., доцент ХНЕУ
Шумська Г.М. – к. е. н., доцент ХНЕУ
Дзьобко І.П. – викладач ХНЕУ

