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ЗАПРОШЕННЯ
на VІІ науково-практичну конференцію
з міжнародною участю

Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі в VIІ науково-практичній
конференції
«ПРОФЕСІЙНИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ
В
СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКУ», яка
відбудеться 1 листопада в м. Харкові.
Метою конференції є обговорення проблем сучасного
менеджменту, пошук напрямків їх вирішення, обмін досвідом
та публікація результатів наукових досліджень.
Наукова тематика конференції передбачає обговорення
актуальних питань розвитку менеджменту в Україні за
секціями:
• Секція 1. Адміністративний менеджмент
• Секція 2. Антикризовий менеджмент
• Секція 3. Інноваційно-інвестиційний менеджмент
• Секція 4. Стратегічний менеджмент
• Секція 5. Маркетинговий менеджмент
• Секція 6. Менеджмент охорони здоров’я
• Секція 7. Менеджмент якості
• Секція 8. Кадровий менеджмент
• Секція 9. Логістика
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОНФЕРЕНЦІЇ

«ПРОФЕСІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКУ»
(Реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ
№ 328 від 22.06.2015 р.)

Цільова аудиторія: до участі в конференції запрошуються
здобувачі вищої освіти, магістранти, аспіранти, докторанти,
викладачі, науковці, практики та представники органів
державного та місцевого самоврядування.
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА

1 листопада 2018 р.
м. Харків

Офіційні мови конференції: українська, російська,
англійська.
Форма участі: очна та заочна.
Організаційний внесок за необхідності отримання
друкованого збірника – 170 грн.
Електронна версія збірнику тез доповідей буде
розміщена на сайті http://adm.nuph.edu.ua

Місце проведення конференції
61140, м. Харків, вул. О. Невського, 18, кафедра
менеджменту і адміністрування Національного
фармацевтичного університету
Телефони для довідок

кафедра менеджменту і адміністрування
НФаУ
(057) 771-81-68
відповідальний секретар
к.е.н., доц. Демченко Наталія Володимирівна
(067) 577-42-84
Умови участі
Для участі в конференції необхідно:
- заповнити форму заявки;
- надіслати до 05 жовтня 2018 р. на
електронну
пошту
кафедри
management.nuph.edu.ua@ukr.net :
• тези доповіді;
• відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску (за необхідності отримання
друкованого збірника). Реквізити для сплати
будуть надані після отримання тез доповідей.
Після отримання матеріалів оргкомітет
протягом трьох днів повідомляє авторів про
прийняття тез до публікації.
За результатами конференції буде виданий
збірник тез доповідей з присвоєнням йому УДК
та ББК.
Організаційний
комітет
не
несе
відповідальності за достовірність фактів, власних
імен та іншої інформації, використаної в
публікаціях.

Вимоги до оформлення тез
- тези доповіді повинні містити результати
самостійного дослідження на актуальну тему та
оформлені відповідно до встановлених вимог;
- текст виконаний в Microsoft Word, файл з
розширенням *.doc;
- обсяг – до 3-х сторінок формату А4,
орієнтація – книжкова;
- поля: всі – 20 мм;
- текст доповіді: шрифт – Times New Roman,
стиль – Normal, кегель – 14, міжрядковий інтервал
– 1;
- перший рядок – назва секції;
- другий рядок – назва доповіді (шрифт напівжирний, вирівнювання по центру);
- третій рядок – прізвище, ініціали, місце
роботи або навчання авторів (шрифт курсив,
вирівнювання по центру), е-mail;
- четвертий рядок – текст тез доповіді;
- сторінки не нумеруються;
- текст вирівнюється по ширині, відступ – 10
мм;
- список використаної літератури оформлюється наприкінці тексту.
Посилання в тексті позначаються квадратними
дужками із вказівкою в них порядкового номера
джерела за списком та через кому – номер
сторінки (сторінок), наприклад [1, с.5].
Назва файлу повинна відповідати прізвищу та
ініціалам учасника конференції, наприклад
Демченко Н.В.doc. Організаційний комітет
залишає за собою право редагування та
відхилення матеріалів, що виконані та оформлені
з порушенням зазначених вимог.

Форма заявки на участь у конференції
ПІБ (повністю) учасника
Повна назва й адреса
організації учасника
Вчене звання
Науковий ступінь
Посада
Назва доповіді
Назва секції
Науковий керівник (для
здобувачів вищої освіти,
аспірантів)
Контактний телефон
учасника
Електронна пошта учасника
Дата заповнення заявки
Форма участі (очна,
дистанційна)

З повагою та впевненістю в плідній
співпраці,
організаційний комітет

Приклад оформлення тез доповідей
Секція № _____________
Ефективність коефіцієнтного підходу до
діагностики банкрутства підприємства
Демченко Н.В., к.е.н., доцент кафедри
менеджменту і адміністрування Національного
фармацевтичного університету
demchenata@ukr.net
Шумська Ю.В., здобувач вищої освіти 5 курсу
спеціальності «Менеджмент організацій»
Національного фармацевтичного університету
Текст …
Висновки….
Використана література:
1. Беренда, Н. І. Розвиток екологічного обліку в
Україні з врахування світового досвіду / Н. І.
Беренда, Н. В. Остапенко // Теоретичні та практичні
аспекти стійкого розвитку фінансової системи
України : кол. моногр. - Умань : Візаві, 2017. - Ч. 2. С. 205-214.
2. Фаріон, І. Д. Управлінський облік : підруч. / І. Д.
Фаріон, Т. М. Писаренко. - К. : ЦУЛ, 2015. - 792 с.

