
 
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
“ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БІЗНЕС-

АДМІНІСТРУВАННЯ: 
СУЧАСНІ ТРЕНДИ” 

 
 

 
 
Прізвище       

Ім’я        

По-батькові       

Науковий ступінь      

Вчене звання       

Назва організації / установи (повна)   

       

Поштова адреса     

       

Телефон   факс     

E-mail       

Назва доповіді      

      

       

       

Секція ____________________________________ 

       
 
       

 
 
 
 
 
 

  
 

Адреса Оргкомітету конференції: 
 

Харківський національний університет міського 
господарства імені О.М. Бекетова 

вул. Маршала Бажанова, 17 
61002, м. Харків, Україна 

 
Оргкомітет конференції  

 
“ Підприємництво та бізнес- 

адміністрування: сучасні тренди ” 
 
 
 Телефони для довідок:  
 (057) 707-31-16,707-32-41 
  

к.е.н., доц. Юр’єва С. Ю. 
к.е.н, доц. Покуца І.В. 
E-mail:epbairr@gmail.com 
к.е.н., ст. пр. Коненко В. В. 
(050) 978-51-36 

 
 
 
 

Календар конференції: 
 

Прийом заявок на участь 
у конференції, тез доповідей – до 15.01.2021 р. 
 
 
Обговорення матеріалів  
на сайті інтернет-конференцій ХНУМГ  
http://www.ojs.kname.edu.ua   – до 28.02.2021 р. 
 
 

 
 
 
 
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ 

УКРАЇНИ 
 

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
 

FACULTY OF ECONOMICS 
VŠB-TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA 

 
DEPARTMENT OF ECONOMICS 

INSUBRIA UNIVERSITY 
 

ПІВНІЧНО-СХІДНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НАН І МОН 
УКРАЇНИ 

 
ТБІЛІСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНЕ ДЖАВАХИШВІЛІ, М. ТБІЛІСІ, ГРУЗІЯ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
МІСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІО.М. БЕКЕТОВА 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ 
ПОВІДОМЛЕННЯ 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 

 
«ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БІЗНЕС-

АДМІНІСТРУВАННЯ: 
СУЧАСНІ ТРЕНДИ» 

 

 
 

ХАРКІВ – 2021 
  



 
Шановні колеги! 

 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
Міжнародної науково-практичної конференції 
«ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БІЗНЕС-
АДМІНІСТРУВАННЯ:СУЧАСНІ ТРЕНДИ», яка 
відбудеться в Харківському національному 
університеті міського господарства ім. О.М. 
Бекетова 01-28 лютого 2021 року 
 
Мета конференції - обговорення питань 
застосування підходів, механізмів та 
інструментарію у вирішенні проблем і 
визначення трендів розвитку підприємництва та 
бізнес-адміністрування. 

 
Основні тематичні напрямки конференції: 
 
 Секція 1.Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність.   
 
 Секція 2. Розвиток підприємництва: 

регіональний аспект 
 
 Секція 3. Розвиток фінансово-економічних 

відносин в сучасному підприємництві 
 
 Секція 4. Особливості бізнес-адміністрування 

на підприємствах (різних форм власності) 
 
 Секція 5. Перспективи застосування 

інформаційних технологій для розвитку 
бізнесу 

 
 Секція 6. Виклики для бізнесу у зв’язку з 

пандемією COVID-19. 
 
 Секція 7. Проблеми, стан та перспективи 

розвитку підприємств муніципального 
господарства та будівництва. 

 
 

Робочі мови конференції: українська, 
російська, англійська. 

 
Для участі в конференції необхідно до          

15січня 2021 р. надіслати до Оргкомітету 
електронною поштою: 

 
- заявку на участь (за доданою формою); 
- тези доповіді (4-5 стор.);  
 
 Доповіді у вигляді тез повинні бути 
ретельно відредаговані. Відповідальність за 
зміст доповіді несе автор. 
 
- За бажанням авторів можлива публікація 
статей в науково-технічному збірнику 
“Комунальнегосподарствоміст”, який включено 
до переліку спеціальних видань ВАК України з 
архітектури, технічних і економічних наук. 

 
Вимоги до оформлення матеріалів 

конференції 
 
 Доповіді у вигляді тез подаються в 
електронному вигляді обсягом 4-5 стор. формату 
А-4.  
  
Матеріали, що не відповідають пред’явленим 
вимогам, оргкомітетом до друку не 
приймаються. 
 - матеріали друкуються на одній з робочих 
мов; 
 - текстовий редактор Word (версія 6.0 або 
вище), TimesNewRoman14 pt через 1,5 інтервали; 
 - поля: ліве – 30, верхнє і нижнє – 25, праве 
–    20 мм; 
 - заголовок друкується великими літерами 
від поля; 
- через 2 інтервали – ініціали та прізвищаавторів, 
науковаступінь; 

- через 1 інтервал – назва закладу (установи) 
та міста. 

  
Зразок оформлення доповідей 

у вигляді тез 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

З вимогами до оформлення статей 
можна ознайомитися на сайті Університету 
http://science.kname.edu.ua/index.php/uk/home
-7/naukovo-tekhnichnij-zbirnik-komunalne-
gospodarstvo-mist.       
 
 

ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ В БІЗНЕСІ ТА 
СУСПІЛЬСТВІ 
 
О.В. ДИМЧЕНКО, д.е.н. 
Харківський національний університет міського 
господарства імені О. М. Бекетова 
dymchenkoov@gmail.com 
 

Далі текст доповіді. 
 


