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НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

1. Молодь – джерело забезпечення конкурентної сили підприємства. 

2. Тренди та сучасні технології маркетингу. 

3. Сучасні теоретичні і практичні аспекти управління змінами на підприємстві. 

4. Удосконалення системи бухгалтерського обліку й аналізу діяльності підприємств. 

5. Фінансове управління розвитком економічних систем. 

 

Конференція зареєстрована в Українському інституті науково-технічної і економічної 

інформації (УкрІНТЕІ), посвідчення  №783 від 22 грудня 2014 року. 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

 
 

Тези доповідей будуть оприлюднені для обговорення і дискусій  

26-27 березня 2015 року насайті «Конференції ХТЕІ КНТЕУ»http://conf.htei.org.ua 

 

 

Участь у конференції безкоштовна. 

Збірка тез доповідей конференції буде опублікована на сайті конференції  

http:// conf.htei.org.ua 

 
УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Для участі у конференції до 06 березня 2015 рокунеобхідно надіслати 
дооргкомітету: 

 заявку на участь у конференції за запропонованою нижче формою; 

 тези, оформлені відповідно до вимог; 

Усі матеріали подають на електронну адресу відповідногонапряму роботи 

конференції. 



 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ 

ДО ОРГКОМІТЕТУ 
 

Учасник має право представити тільки однітези доповіді, яка раніше не 

публікувалася. Максимальна кількість авторів однієї доповіді – дві особи. 

1. Матеріали доповідей  – 1-2 повні сторінки, подається у електронному вигляді. Файл 

має бути підготовлений у редакторі MS Word за такими вимогами: формат аркуша – 

А4.Гарнітура: TimesNewRoman, кегль –14, міжрядковий інтервал – 1,0. Поля: верхнє, 

нижнє – 2 см., ліве – 3 см, праве – 1 см, абзацний відступ – 1 см. Аркуші не нумерувати. 

2. Назва тези (великими «напівжирними» літерами) розміщується по центру, у 

наступному рядку наводяться прізвище та ім’я авторів («напівжирними» літерами), нижче 

– назва вищого навчального закладу (курсивними літерами), нижче – відомості про 

наукового керівника (прізвище та ініціали, науковий ступінь, наукове звання), потім, після 
вільного рядка, починається текст доповіді.  

3. Список використаної літератури наводиться у кінці тексту у порядку згадування 

(бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно зі встановленими 

вимогами – «Бібліографічний опис», загальні вимоги та правила складання ДСТУ ГОСТ 

7.1:2006). 

4. Електронний варіант тез зберігається у форматі *.doc (MS Word), який має 

називатися латинськими літерами за прізвищем першого автора та порядковим номером 

тематичного напряму конференцій, наприклад: Ostapenko_3. 

 

 

Відповідальність за науковий рівень матеріалів доповідей, обґрунтованість 

висновків,достовірність результатів несуть автори. 

Увага!! Роботи з малюнками та таблицями не приймаються. 

 

 

 

 Зразок  оформлення 

УДК 

(тільки для статей) 
 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ФУНКЦІОНУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

Шевченко Віталій 
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету 

Науковий керівник 

Прокопенко Г.С., к.е.н., доц.  

 
Відповідно до теорії систем, організовані групи людей будь-якого рівня 

розглядаються як соціальні системи........... 

Література 
1. 

2. 

 
 
 

Матеріали, які не відповідають тематиці конференції, вимогамабо пізніше 

вказаного терміну, не розглядатимуться. 
 



Увага!! Взявши участь у конференції, Ви маєте можливість опублікувати статтю у 

збірнику статей молодих учених та магістрів. Для цього Вамдо 28 лютого 2015 року 

необхідно надати до оргкомітету: 

 

1. Заявку на участь, в якій вказати тему статті; 

2. Статтю, оформлену відповідно до вимог, вказаних вище, додавши УДК у верхній 

лівий кут перед назвою статті; 

3. Копію квитанції (у відсканованому вигляді) про сплату у розмірі 20 грн./стор. 

 

Реквізити для сплати внеску: 
 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 

р/р 31250201111226 в ГУДКСУ в Харківській обл.,  

МФО – 851011, код – 33297907.  

Призначення платежу: оргвнесок «За участь у конференції». 

Внесок використовується для покриття витрат пов’язаних із підготовкою, проведенням 

конференції, виданням та розсилкою збірки статей учасникам. 

 

 

Заявка на участь у конференції 

«Роль молоді у процесі соціально-економічних перетворень: вітчизняний і 

зарубіжний досвід» 
 

Прізвище   

 Ім’я  

По-батькові 

 Місце навчання (роботи) 

 

 Статус (студент, магістрант, аспірант, здобувач тощо) 

 Поштова адреса (з індексом)  

 

    Тел. 

    Електронна пошта 

Тема доповіді 

    Тема статті 

 Назва тематичного напряму  

 

 Відомості про наукового керівника: 

 Прізвище 

 Ім’я  

 По батькові  

 Посада  

 Науковий ступінь  

 Вчене звання  
 
 
 
 
 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Адреса оргкомітету: м. Харків, пров. Отакара Яроша, 8, каб. 211 

Координатор конференції – Олійник Наталія Юріївна, тел. (057) 340-15-18, 

+380679734409; 

 

 Технічні секретарі відповідно тематичним напрямам: 



 Напрям Технічний 

секретар 

e-mail напряму 

(секції) 

1. Молодь – джерело забезпечення 

конкурентної сили підприємства 

Безверха  

Ольга Сергіївна 

kafepet@ukr.net 

057-340-54-05 

2. Тренди та сучасні технології 

маркетингу 

Корженко 

Катерина 

Андріївна 

katly3@rambler.ru 
096-380-26-16 

3. Сучасні теоретичні і практичні аспекти 

управління змінами на підприємстві 

Курилова 

Наталія 

Михайлівна 

manager-htei@mail.ru 

050-100-61-42 

4. Удосконалення системи 

бухгалтерського обліку й аналізу 

діяльності підприємств 

Кузнецова 

Світлана 

Олександрівна 

kafedra_obliky_htei@mail.ru 

057-340-06-18 

5. Фінансове управління розвитком 

економічних систем 

Дяченко 

Катерина 

Сергіївна 

yoo.katrin@mail.ru 

068-535-60-03 

 
 
 
 

 
Сподіваємося на Вашу участь у конференції! 

Будемо вдячні за поширення інформації серед колег та інших зацікавлених осіб
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