Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у
ХІІ Міжнародній науково-практичній
конференції «Проблеми та перспективи
розвитку підприємництва», що відбудеться
30 листопада 2018 року
Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА!
Основні напрямки роботи конференції (секції)
1. Економіко-правові аспекти провадження підприємницької діяльності.
2. Інноваційно-інвестиційна діяльність як запорука ефективного підприємництва.
3. Соціально-економічні проблеми розвитку підприємництва.
4. Проблеми провадження зовнішньоекономічної
підприємницької діяльності.
5. Облік і оподаткування діяльності суб’єктів підприємництва.
6. Менеджмент і маркетинг в системі розвитку
підприємництва
Оргкомітет конференції
Туренко Анатолій Миколайович, д.т.н., професор,
Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат
Державної премії України, ректор ХНАДУ, голова
організаційного комітету конференції;
Богомолов Віктор Олександрович, д.т.н., професор, лауреат Державної премії України, заступник
ректора ХНАДУ з наукової роботи, заступник голови організаційного комітету конференції;
Дмитрієв Ілля Андрійович, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, декан факультету управління та бізнесу ХНАДУ, заступник
голови організаційного комітету конференції;
Іванілов Олександр Семенович, д.е.н., професор,
Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економіки і підприємництва ХНАДУ,
заступник голови організаційного комітету конференції;

Шинкаренко Володимир Григорович, д.е.н.,
професор, Заслужений діяч науки і техніки України, заступник завідувача кафедри управління та
адміністрування ХНАДУ;
Криворучко Оксана Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування ХНАДУ;
Маліков Володимир Васильович, д.н.держ.упр.,
професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин
ХНАДУ;
Ротомскіс Ірмантас, д.е.н., професор, заступник
декана факультету економіки і управління фінансами Державного університету Миколаса Ромериса (Литва);
Вархола Міхал, д.пед.н., професор, академік
Міжнародної академії педагогічних наук, президент Академічного товариства Міхала Балудянського (Словаччина);
Шевченко Інна Юріївна, к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри економіки і підприємництва ХНАДУ, відповідальний секретар;
Шершенюк Олена Миколаївна, к.е.н., доцент,
заступник декана факультету управління та бізнесу ХНАДУ, відповідальний секретар.
Для участі в конференції необхідно заповнити
заявку за наступною формою:
Заявка на участь
у ХІІ Міжнародній науково-практичній
конференції «Проблеми та перспективи
розвитку підприємництва»
ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посада
Повна назва й адреса організації
Назва доповіді
Назва напрямку (секції)
Науковий керівник (для аспірантів)
Контактний телефон, e-mail
Чи планується Ваш приїзд для участі
в конференції (так / ні)
Необхідне обладнання для доповіді
(у разі приїзду)

Увага!
Тези студентів і магістрантів до участі
у конференції не приймаються!
Для опублікування результатів наукових досліджень студентів організаційним
комітетом конференції здійснюється набір
статей у збірку студентських наукових
праць «Економічні перспективи».
Умови публікації Ви можете дізнатися у
відповідальних секретарів конференції.
Заявку та тези доповіді необхідно надати до
10 листопада 2018 року.
Офіційні мови роботи конференції: українська, англійська, литовська, словацька, польська.
Форми участі у конференції: очна та заочна.
Вимоги до матеріалів конференції
До участі у роботі конференції запрошуються
науковці, докторанти, аспіранти та пошукувачі,
викладачі ВНЗ, фахівці з економіки, підприємці,
представники органів державної влади та місцевого самоврядування.
Для розміщення в збірнику матеріалів конференції учасникам необхідно надати тези доповідей обсягом не більше 2 сторінок формату А4.
Тези доповіді та заявку на участь у конференції слід надіслати на електронну адресу
shevchenko.khnadu@gmail.com у двох файлах
формату Word 2003 (*.doc)  один з тезами, інший
 із заявкою. У назві файлів обов'язково повинні
бути присутніми прізвище учасника та номер секції.
Шрифт набору тексту  Times New Roman,
розмір шрифту – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1.
Всі поля сторінки  2,0 см. Абзац  1 см.

Зразок оформлення тез доповіді:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Як нас знайти (шлях від станції метро «Академіка Павлова» до факультету управління та бізнесу
ХНАДУ)

Шершенюк О.М., к.е.н., доцент
Харківський національний автомобільно-дорожній
університет

Академічне товариство Міхала Балудянського
(м. Кошице, Словаччина)

Література:
1.
2.

Конференція є одноденною.
Адреса проведення конференції: м. Харків,
вул. Владислава Зубенка, 3а (станція метро «Академіка Павлова»), факультет управління та бізнесу ХНАДУ.
Програма проведення конференції:
9 -1020  реєстрація учасників (2-й поверх);
1030-1205  пленарне засідання конференції;
1205-1230  кава-брейк;
1230-1550  робота секцій конференції;
1630  нагородження та від’їзд учасників.
00

Харківський національний автомобільнодорожній університет (ХНАДУ)
(м. Харків, Україна)
Кафедра економіки і підприємництва
Державний університет Миколаса Ромериса
(м. Вільнюс, Литва)

Текст доповіді

Додаткові умови очної участі в конференції
Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА. Збірник матеріалів конференції буде надісланий на електронні адреси учасників до 15 грудня 2018 року.
Учасники, що приймуть очну участь у конференції, отримають електронний варіант збірника матеріалів конференції в день її проведення.
Витрати на проїзд і проживання учасники
конференції здійснюють окремо за власний рахунок. За бажанням, буде здійснено бронювання
місць у апарт-готелі «Воробйові гори», що знаходиться у 5 хвилинах ходьби від місця проведення
конференції (https://www.apart-hotel.kh.ua).

Міністерство освіти і науки України

Лодзінський технічний університет
(м. Лодзь, Польща)

У разі виникнення питань звертатися до відповідальних секретарів конференції:
Шевченко Інни Юріївни, к.е.н., доцента, заступника завідувача кафедри економіки і підприємництва ХНАДУ
Тел. (066) 187-28-30, (096) 017-67-72
E-mail: shevchenko.khnadu@gmail.com
Шершенюк Олени Миколаївни, к.е.н., доцента,
заступника декана факультету управління та бізнесу ХНАДУ
Тел. (050) 151-30-09, (063) 919-33-97
E-mail: sheralyona@gmail.com
Якщо на протязі 3-х днів з моменту надання
матеріалів для участі у конференції Вам не надійшло відповідного повідомлення на електронну адресу,
будь ласка, зв’яжіться з відповідальними
секретарями конференції!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ХІІ Міжнародна науковопрактична конференція

«Проблеми та
перспективи розвитку
підприємництва»
30 листопада 2018 року
Харків, 2018
Україна

