
Заявка  

на участь у науково-практичній конференції  

«Сучасні управлінські процеси в національній 

економіці» 

 

Якщо праця пишеться у співавторстві, заявка оформляється в 

одному екземплярі із зазначенням усіх співавторів.  
 

Вимоги до оформлення матеріалів публікації  
До опублікування приймаються тези доповідей, які не 

друкувалися раніше.  
Мова конференції – українська, англійська, російська. 

Обсяг наданого матеріалу – 3-5 сторінок. 

Кількість авторів – не більше трьох. 
Матеріали друкувати в текстовому редакторі Microsoft Word та 

оформляти відповідно до вимог: 

1. Поля: з усіх боків по 2 см; інтервал – 1,5; шрифт – Times New 
Roman; кегль – 14.  

2. У лівому верхньому куті обов’язково вказати УДК 

(універсальний десятковий класифікатор) матеріалів, що 
надсилаються до оргкомітету.  

3. Через один рядок назва доповіді великими напівжирними 

літерами посередині сторінки. 
4. Через один рядок – посередині курсивом – прізвище, ім’я та по 

батькові автора, його науковий ступінь, вчене звання, посада, 

рядком нижче – організація (без скорочень), в якій працює / 

навчається перший із співавторів, аналогічно для другого 

співавтора.  

5. Через один рядок – текст доповіді, інтервал – 1,5; шрифт – Times 
New Roman; кегль – 14.  

6. Рисунки, діаграми, таблиці будуються з використанням 

виключно чорно-білої гами. Використання кольору і фону не 
допускається. Усі рисунки і таблиці повинні бути названі. Усі 

рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Забороняється 

використовувати скановані об’єкти!  
7. Формули слід друкувати за допомогою редактора формул 

Microsoft Equation і нумерувати в круглих  дужках (наприклад, (1).                                                      

Формули розташовувати по центру з нумерацією по правому краю.  

8.Посилання та перелік використаних джерел оформлювати згідно з 

вимогами ВАК України (наприклад, [5, c. 345], у порядку 

згадування їх у тексті), відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.  
9. Назва файлу з текстом доповіді повинна відповідати прізвищу 

автора або першого співавтора та номеру секції (наприклад, 

Boyko_1_доповідь.doc). 
10. Приклад оформлення тез доповідей: 

Оргкомітет залишає за собою право повернути авторам подані 
матеріали для доопрацювання й усунення недоліків. 

 

За підсумками науково-практичної конференції «Сучасні 
управлінські процеси в національній економіці» буде опубліковано 

збірку тез доповідей конференції. Кожен автор отримає 

повідомлення про відправлення авторського екземпляра (-ів) на 
електронну пошту. Послуги Нової пошти сплачуються за рахунок 

отримувача. Учасники конференції з м. Харкова мають змогу 

отримати збірку тез доповідей, після її видання, за адресою 
оргкомітету конференції. 

Бажаючі мають можливість опублікувати статтю у фаховому 

науковому журналі «Соціальна економіка» . З вимогами до 

публікації статті можна ознайомитись за посиланням:  
http://periodicals.karazin.ua/soceconom/index  

 
Сподіваємося на плідну співпрацю! 

 
З повагою, оргкомітет конференції! 

Міністерство освіти і науки 

України  

Харківський національний  

університет імені В. Н. Каразіна 

Економічний факультет 

Кафедра економіки та 

менеджменту 
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Харків 2016 

ПІБ  автора / авторів (повністю)  

Місце роботи (навчання) та посада   

Вчений ступінь, вчене звання   

Номер секції та тема доповіді   

Адреса відділення Нової пошти у Вашому місті, 
на яку буде відправлено збірку тез  

 

Контактний телефон та E-mail   

Кількість додаткових примірників  
(якщо необхідно)  

 

УДК (кегль – 12)  

 

УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 

РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ (кегль – 14)  

 

Смирнов Іван Васильович, к. е. н., доцент кафедри економіки 

та менеджменту  

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна  

(кегль – 14)  

 

{{Текст тез доповіді}} 

(кегль – 14)  

ПОДАНІ МАТЕРІАЛИ МАЮТЬ БУТИ 

РЕТЕЛЬНО ВІДРЕДАГОВАНІ АВТОРОМ                

(-АМИ). ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗМІСТ ТА 

ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ НЕСЕ АВТОР 

http://periodicals.karazin.ua/soceconom/index


Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у  

науково-практичній 

 інтернет-конференції 

 

 «СУЧАСНІ УПРАВЛІНСЬКІ 

ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ 

ЕКОНОМІЦІ» 

 

яка відбудеться 

  

21 жовтня 2016 р. 
 

Напрями роботи конференції: 

 

Секція 1.  Управління національним 

господарством в сучасних умовах. 

Секція 2. Розвиток публічного 

управління в національній економіці. 

Секція 3. Актуальні проблеми 

менеджменту організацій та шляхи їх 

розв’язання. 

Секція 4. Управління вартістю 

підприємств на сучасному етапі 

реформування національної 

економіки. 

Організаційний комітет конференції 

 
Голова: Катрич В. О. – д.фіз.-мат. наук, 

професор, проректор з наукової роботи 

Харківського  національного університету 

імені В. Н. Каразіна.  

Заступник голови: Давидов О. І. – к.е.н., доц., 

декан економічного факультету Харківського 

національного університету імені   

В. Н. Каразіна. 

Члени організаційного комітету: 

Пуртов В. Ф. – к.е.н, доц., заст. декана 

економічного факультету з науково-інноваційної 

роботи Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. 

Дорошенко Г. О. – д.е.н., професор кафедри 

економіки та менеджменту Харківського 

національного університету імені                              

В. Н. Каразіна. 

Родченко В. Б. – д.е.н., професор кафедри 

економіки та менеджменту Харківського 

національного університету імені                              

В. Н. Каразіна. 

Третяк В. П. – д.е.н., професор кафедри 

економіки та менеджменту Харківського 

національного університету імені                              

В. Н. Каразіна. 

Відповідальний секретар: Крикун О. О. − к.е.н, 

доц. кафедри економіки та менеджменту 

Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. 

 
Адреса оргкомітету: 61002, м. Харків,                                   

вул. Мироносицька, 1, к. 3-22. 

Контактні телефони: 

+38(063) 8670105; +38(068) 755 85 67 – Крикун Ольга 

Олександрівна 

E-mail: ekomanagement@karazin.ua  

 

Умови участі в конференції 

Усі матеріали надсилаються лише в 

електронному вигляді на: 

ekomanagement@karazin.ua  (обов’язково 

отримайте підтвердження про прийняття тез 

доповідей). 

Студенти та аспіранти публікуються тільки у 

співавторстві з науковими керівниками, що 

мають науковий ступінь. 

Не пізніше 20 жовтня 2016 р. необхідно подати 

на електронну адресу оргкомітету заявку на 

участь; тези доповіді; скановану копію квитанції 

про сплату організаційного внеску.  

Матеріали, подані після зазначеної дати, до 

опублікування не приймаються. 

3. Файли назвати за прикладом: 

Boyko_1_доповідь; Boyko_1_заявка; 

Boyko_1_оплата. 

4. Вартість участі в конференції, публікації 

матеріалів конференції становить 200 грн. 

5. На одну публікацію незалежно від 

кількості авторів надсилається один авторський 

примірник збірнику тез. Додаткові збірники 

необхідно замовляти при оформленні заявки 

(вартість додаткового примірника уточнювати за 

телефонами для довідок). 

 

Платіжні реквізити: 

Одержувач: Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна  

Р/р 31250258201533  

МФО 820172 в ДКСУ  

Код ОКПО 02071205 

Призначення платежу: за участь у Інтернет-

конференції «Сучасні управлінські процеси 

в національній економіці»  

____________________ 

П.І.Б. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aekomanagement@karazin.ua
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aekomanagement@karazin.ua


 
 


