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ЗАПРОШЕННЯ НА КОНФЕРЕНЦІЮ!
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ
Всеукраїнській науково-практичній
конференції
«УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ДОСВІД, ТЕНДЕНЦІЇ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ»,
яка проводитиметься 27 квітня 2021 р.
в Харківському національному університеті будівництва та архітектури

Участь безкоштовна !
Конференція зареєстрована в Державній науковій установі "Український
інститут науково-технічної експертизи та інформації" посвідчення N 103
Для участі у конференції
необхідно до 15 квітня 2021 р. надіслати на електронну адресу тези доповіді,
оформлені згідно з вимогами, що наведені нижче.
Тематичні напрями роботи конференції:
Секція 1 «Управлінська діяльність у бізнесових структурах»
Підсекції:
– Планування бізнес-діяльності.
– Управління маркетингом.
– Управління персоналом та економіка праці.
– Управління ефективністю виробництва.
– Управління розвитком бізнесу та підприємництва.
Секція 2 «Адміністративно-управлінська діяльність у публічній сфері»
Підсекції:
– Проблеми управління розвитком суспільства в сучасних умовах.
– Проблеми інфокомунікаційного забезпечення в управлінні суспільством.
– Управління державно-приватним партнерством.
Секція 3 «Управління економічною безпекою підприємства»
Контактні особи:
Бутенко Олена Петрівна
тел. моб. (050)632 79 53;

Чупир Олена Миколаївна
тел. моб. (097)444 87 90;

Бойко Катерина
Олександрівна
тел. моб. (093)037 07 47

За результатами конференції буде опубліковано електронний збірник наукових
праць учасників конференції у pdf-форматі на сайті:www.kmpa.kh.ua
Сертифікат учасника конференції - 50грн. (при замовленні)
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ, яка відбудеться 27 квітня 2021 року:
- назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника (латиницею),
наприклад: Ivanov_Ivan. Відповідно заявка матиме назву zayvka_Ivanov
- файл Microsoft Office Word, *.doc , docх
- файл надається на електронну пошту kafman.konf@gmail.com (тема електронного
повідомлення має містити прізвище та ім’я учасника, після чого вказується - на
конференцію).
Мови: українська, англійська.
ЗАЯВКА
на участь у
ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції
«УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ДОСВІД, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
Прізвище, ім’я, по-батькові учасника ______________________________
Вчена ступінь та вчене звання учасника ____________________________
Повна назва навчального закладу або місця роботи___________________
Адреса навчального закладу, місця роботи:__________________________
Контактний телефон учасника (вказати обов’язково)__________________
Е-mail: _________________________________________________________
Обраний напрям (секція)________________________________________
Назва доповіді:__________________________________________________
Сертифікат +/- _________________
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Обсяг – повні 2 сторінки, текстовий редактор - Microsoft Word, формат сторінки А4
(297x210 мм), орієнтація - книжкова, поля - 20 мм з усіх боків;
гарнітура - Times New Roman, кегель - 14, міжрядковий інтервал - 1, стиль - Normal.
Схеми та рисунки не приймаються.
− Перший абзац - прізвище, ім’я та по батькові.
− Другий абзац - місце навчання студента.
− Третій абзац - ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада
місце роботи наукового керівника (за наявності).

−
Четвертий абзац - назва доповіді.
−
Далі розміщується текст доповіді із абзацним відступом 1,25 см.
−
Список використаних джерел (за наявності) розміщується наприкінці
тексту і повинен відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015.

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел:
1. Адізес І. К. Ідеальний керівник. Чому ним неможливо стати / перекл. З
англ. С. Опацької. Київ: Наш Формат, 2017. 288 с.
2. Гетьман О.А. Моделирование функционального конфликта при трансформации
организационной структуры предприятия. Вісник економіки транспорту і
промисловості. Харків, 2015. № 51. С. 22-28.
4. Сєріков А.В. Управління організаційними змінами. Харків: Бурун Книга, 2013.
264 с

Зразок оформлення тез доповіді
І. І. Іванов,
студент
Харківського національного університету будівництва та архітектури
О. М. Гунова,
доктор екон. наук, проф., професор кафедри менеджменту та публічного
адміністрування
Харківського національного університету будівництва та архітектури
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ...
Зі зміною економічних реалій сьогодення... (текст доповіді)... [1, с. 22].
Список використаних джерел
1. Менеджмент у виробництві ..

