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Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

ХVIІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ», 

яка відбудеться  

у Національному університеті харчових 

технологій 

за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 68. 

 

  

Початок роботи (ойлайн) 

22 квітня 2021 року о 10.00  

 

 

     До участі у конференції запрошуються на-

уковці, викладачі ВНЗ, докторанти, аспіран-

ти, практики, працівники урядових струк-

тур. 

  Робочі мови конференції: українська, анг-

лійська, російська. 

  Робота конференції передбачається за на-

прямами: 
 
1. Управління стратегічним розвитком підпри-

ємств в умовах євроінтеграції. 

2. Сучасні теорії та механізми управління пер-

соналом. 

3. Розвиток підприємств в умовах конструкції 

нової економіки. 

 

Бажаючих взяти участь у роботі конферен-

ції просимо заповнити картку (бланк додає-

ться). 

 

Для включення доповіді до програми конферен-

ції необхідно до 12 квітня 2021 року надіслати 

тези доповіді в електронному вигляді. Тези, реє-

страційну картку та відскановану квитанцію 

про оплату надіслати на електронну адресу:  

konf2020@i.ua. 

 

 

СПОДІВАЄМОСЬ НА ВАШУ УЧАСТЬ 

У КОНФЕРЕНЦІЇ! 
З повагою, оргкомітет 

CКЛАД НАУКОВОГО КОМІТЕТУ: 

Шевченко О.Ю. – доктор технічних наук, профе-

сор, ректор Національного університету харчових 

технологій; 

Шеремет О.О. – доктор економічних наук, доцент, 

директор Навчально-наукового інституту економі-

ки і управління; 

Березянко Т.В. – доктор економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри економіки праці та менеджмен-

ту; 

Драган О.І. – доктор економічних наук, професор 

кафедри економіки праці та менеджменту; 

Ємцев В.І. – доктор економічних наук, професор 

кафедри економіки праці та менеджменту; 

Скопенко Н.С. – доктор економічних наук, профе-

сор кафедри економіки праці та менеджменту; 

Бурлуцька С.В. – доктор економічних наук, профе-

сор кафедри економіки праці та менеджменту; 

Галиця І.О. – доктор економічних наук, професор 

кафедри економіки праці та менеджменту; 

Dr. hab., prof. US Katarzyna Gadomska-Lila, The 

Faculty of Economics and Management of the Uni-

versity of Szczecin; 

Dr. Barbara Czerniachowicz, PhD, The Faculty of 

Economics and Management of the University of 

Szczecin;   

Dr. Wojciech Leoński, PhD, The Faculty of Eco-

nomics and Management of the University of 

Szczecin; 

Dr. Anna Wieczorek-Szymańska, PhD, The Faculty of 

Economics and Management of the University of 

Szczecin.   

 

СЕКРЕТАРІАТ: 

Кутас Олена Олександрівна  – старший викладач 

кафедри економіки праці та менеджменту Націона-

льного університету харчових технологій. 
 

 
Контактні телефони:    (066) 061-85-05  

                                    (068) 800-97-73  

                                    (044) 287-94-09 

 

 

 



 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

До друку приймаються тези доповіді обсягом 

до 3 сторінок формату А4, набрані у редакторі 

Word-2003 у вигляді комп’ютерного файлу з 

розширенням *rtf. Шрифт Times New Roman 

Cyr, розмір 14. Міжрядковий інтервал – 1,5. 

Поля з усіх боків – 20 мм. Ім’я файлу має відпо-

відати прізвищу першого автора. Тези надсилаю-

ться в електронному вигляді на e-mail. 

Перед назвою тез зазначається назва секції.  

Назва тез – великими літерами. Через інтервал 

– прізвище, ініціали, науковий ступінь, місце ро-

боти (навчання) автора повністю, місто, країна. 
Ілюстрації мають бути виконані ретельно в 

програмі СогеlDraw і розміщені в тексті та обо-
в’язково надані в окремих файлах СогеlDraw. 
Якщо у тезах є діаграми, які виконано у програ-
мі Excel 2003, то обов’язково треба надати 
діаграму окремим файлом формату Excel 2003. 
Підписи до рисунків набираються безпосеред-
ньо під рисунками прямим шрифтом. Скановані 
фотографії повинні бути в окремих файлах з 
розширенням *tif (не менше 300 dpi). 

Формули вставляються прямо в текст за допо-
могою тільки редактора формул Місгosoft 
Equation 3.0 object. Стиль формул: текст, функ-
ція, змінна, матриця-вектор та числа – Times 
New Roman Cyr, інші – Symbol; формат – зви-
чайний, крім матриці-вектора – курсив; розмір 
шрифтів: звичайний і дрібний символи – 14 пт, 
великий і дрібний індекси – 10 пт, великий сим-
вол – 16 пт. 

Кегель і шрифт таблиці повинен бути такий 
самий, як і основний текст. 

 
Інформацію про автора, тези та відскановану 

копію квитанції про оплату надсилати на елект-
ронну адресу: konf2020@i.ua. 

Протягом двох днів секретаріат повідомить 
про отримання матеріалів. 

 
Редакційна колегія залишає за собою право на 

відхилення без повернення грошового внеску 
матеріалів, які не відповідають тематиці конфе-
ренції, подані після 12 квітня 2021 року або 
оформлені з порушенням вимог. 

 

 

ОПЛАТА 

 

за участь у конференції та опублікування тез 

(учасники отримають електронний варіант 

збірника матеріалів науково-практичної кон-

ференції) проводиться на розрахунковий ра-

хунок UA958201720313201002201013768 в 

ДКСУ, м. Київ, код ЄДРПОУ 02070938, 

одержувач: НУХТ. 

Призначення платежу: за участь у конферен-

ції (вказати прізвища учасників). 

Вартість заочної участі у конференції (органі-

заційний внесок) – 165 грн.; очної участі – 220 

грн. 

 

 

 

Шановні учасники конференції!  

Звертаємо вашу увагу, що у разі подання тез 

доповіді англійською мовою ви маєте змогу 

отримати сертифікат учасника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 

 

Реєстраційна картка учасника 
ХVІІ Міжнародної  

науково-практичної конференції 

«ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ» 

 

 
Прізвище_____________________________________ 

Ім’я__________________________________________ 

По батькові___________________________________ 

Адреса для листування (поштовий індекс)_________ 

Контактний  телефон___________________________ 

                                         (вказати код міста) 

Посада_______________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Науковий ступінь, вчене звання_____________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Адреса місця роботи (навчання) 

________________________________________ 

________________________________________ 

Назва доповіді___________________________ 

________________________________________ 

Обрана секція____________________________ 

 

Потрібні технічні засоби___________________ 

 

e-mail: __________________________________ 

 
Планую (необхідне виділити): 
 
 виступити з доповіддю (до 10 хв.) 

 взяти участь як слухач 

 опублікувати тези (заочна форма участі) 

 


