
Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у  

ХІV Міжнародній науково-практичній  

конференції «Проблеми та перспективи  

розвитку підприємництва», що відбудеться  

27 листопада 2020 року 

 

Через карантинні обмеження цьогоріч  

конференція відбудеться у дистанційному  

форматі. Участь у конференції 

БЕЗКОШТОВНА! 
 

Основні напрямки роботи конференції (секції) 

1. Нормативно-правове забезпечення реалізації 

підприємницьких ініціатив. 

2. Економічний потенціал суб’єктів підприємниц-

тва. 

3. Перспективні напрями підприємницької діяль-

ності в умовах трансформації економічних відно-

син. 

4. Міжнародний бізнес у системі сучасного підп-

риємництва. 

5. Облік, аудит і оподаткування підприємницької 

діяльності. 

6. Управління та адміністрування діяльності 

суб’єктів підприємництва. 

7. Діяльність у сфері фізичного виховання та спо-

рту як підприємництво. 
 

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., профе-

сор, лауреат Державної премії України, заступник 

ректора ХНАДУ з наукової роботи, заступник го-

лови організаційного комітету конференції; 

Дмитрієв Ілля Андрійович, д.е.н., професор, За-

служений діяч науки і техніки України, декан фа-

культету управління та бізнесу ХНАДУ, заступник 

голови організаційного комітету конференції; 

Шевченко Інна Юріївна, д.е.н., доцент, лауреат 

Премії Верховної Ради України, завідувач  кафед-

ри економіки і підприємництва ХНАДУ; 

Шинкаренко Володимир Григорович, д.е.н., 

професор, Заслужений діяч науки і техніки Украї-

ни, заступник завідувача  кафедри менеджменту 

ХНАДУ; 

Криворучко Оксана Миколаївна, д.е.н., профе-

сор, завідувач кафедри менеджменту ХНАДУ; 

Маліков Володимир Васильович, д.держ.упр., 

професор, завідувач  кафедри обліку та оподатку-

вання ХНАДУ; 

Ротомскіс Ірмантас, д.е.н., професор, заступник 

декана факультету економіки і управління фінан-

сами Університету Миколаса Ромериса (Литва); 

Картасова Єкатерина, PhD, доцент кафедри об-

ліку та фінансів Університету Мідлсекса (Велика 

Британія); 

Лаце Наталія, д.е.н., професор, завідувач кафед-

ри корпоративних фінансів та економіки Ризького 

технічного університету (Латвія); 

Вархола Міхал, д.пед.н., професор, академік 

Міжнародної академії педагогічних наук, прези-

дент Академічного товариства Міхала Балудянсь-

кого (Словаччина); 

Шершенюк Олена Миколаївна, к.е.н., доцент, 

заступник декана факультету управління та бізне-

су ХНАДУ, відповідальний секретар; 

Блага Вікторія Вікторівна, к.е.н., доцент, до-

цент кафедри економіки і підприємництва 

ХНАДУ, відповідальний секретар. 

Для участі в конференції необхідно заповнити 

заявку за наступною формою: 

 

Заявка на участь  

у ХІV Міжнародній науково-практичній  

конференції «Проблеми та перспективи  

розвитку підприємництва» 
ПІП, науковий ступінь, вчене звання, посада   
Повна назва й адреса ЗВО, установи, організації  
Назва доповіді  
Назва напрямку (секції)  
Науковий керівник (для аспірантів)  
Контактний телефон, e-mail   

 

Заявку  та  тези доповіді необхідно надати до 

1 листопада 2020 року. 

 

Офіційні мови роботи конференції: україн-

ська, англійська, литовська, латвійська, польська, 

словацька. 

Форма участі у конференції: дистанційна. 

 

Вимоги до матеріалів конференції 

До участі у роботі конференції запрошуються 

науковці, докторанти, аспіранти та пошукувачі, 

викладачі ЗВО, фахівці з економіки, підприємці, 

представники органів державної влади та місце-

вого самоврядування. 

Для розміщення в збірнику матеріалів конфе-

ренції учасникам необхідно надати тези допові-

дей обсягом не більше 2 сторінок формату А4.  

Тези доповіді та заявку на участь у конферен-

ції слід надіслати на електронну адресу 

blagavikvik@meta.ua у двох файлах формату 

Word 2003 (*.doc) − один з тезами, інший − із зая-

вкою. 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 − 1,25 см. Літе-

ратура оформлюється згідно ДСТУ 8302:2015.  

Увага! 

Тези здобувачів вищої освіти до участі  

у конференції не приймаються! 

Для опублікування результатів наукових 

досліджень здобувачів вищої освіти органі-

заційним комітетом конференції здійс-

нюється набір статей у збірку студентських 

наукових праць «Економічні перспективи». 

Умови публікації Ви можете дізнатися у 

відповідальних секретарів конференції. 



Зразок оформлення тез доповіді: 
 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Шершенюк О.М., к.е.н., доцент 

Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет 

 

Текст доповіді 

 

Література: 

1. 

2. 

3. 

 

      Додаткові умови участі в конференції 

 

Електронний збірник матеріалів конференції 

буде надісланий на електронні адреси учасників та 

розміщений на  сайті університету до 14 грудня 

2020 року. 
 

У разі виникнення питань звертатися до відпо-

відальних секретарів конференції: 

Шершенюк Олени Миколаївни, к.е.н., доцента, 

заступника декана факультету управління та біз-

несу ХНАДУ 

Тел. (050) 151-30-09, (063) 919-33-97 

E-mail: sheralyona@gmail.com 

Благої Вікторії Вікторівни, к.е.н., доцента,  

доцента кафедри економіки і підприємництва 

ХНАДУ 

Тел. (050) 610-10-14 

E-mail: blagavikvik@meta.ua 

 

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! 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

 

Харківський національний автомобільно-

дорожній університет (ХНАДУ)  
(м. Харків, Україна) 

Кафедра економіки і підприємництва 

 

Університет Миколаса Ромериса 

(м. Вільнюс, Литва) 

 

Мідлсекський університет  

(м. Лондон, Велика Британія) 

 

Ризький технічний університет 

(м. Рига, Латвія) 

 

Лодзінський технічний університет 

(м. Лодзь, Польща) 

 

Академічне співтовариство  

Міхала Балудянського 

(м. Кошице, Словаччина) 

 

 

  

      

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

 

ХІV Міжнародна науково-

практична конференція  
 

«Проблеми та  

перспективи розвитку 

підприємництва» 
 

27 листопада 2020 року 
 

Харків, 2020 

Україна  
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