
Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю «Розвиток суб’єктів 

економічної діяльності в сучасних умовах 

господарювання», яка відбудеться в Харківському 

національному університеті міського господарства 

імені О.М. Бекетова 24 - 25 листопада 2022 р. 

Конференцію буде проведено дистанційно. 

 

Мета конференції - обговорення проблем та шляхів 

їх вирішення щодо функціонування, розвитку, 

управління та правового забезпечення суб’єктів 

господарювання в Україні в сучасних умовах 

господарювання. 

 

Основні тематичні напрямки конференції: 

 Секція 1. Функціонування суб’єктів 

господарювання в сучасних економічних умовах 

       Керівник секції – к.е.н., доц. Матвєєва Н.М. 

       Секретар секції – к.е.н., доц. Славута О.І.   
       
 Секція 2. Аналітичне забезпечення розвитку  

суб’єктів економічної діяльності 

       Керівник секції – к.е.н., доц. Єсіна В.О. 

       Секретар секції – к.е.н., доц. Коюда О.П.   
 

 Секція 3. Особливості регіонального розвитку в 

сучасних умовах 

Керівник секції – к.е.н., доц. Базецька Г.І. 

Секретар секції – к.е.н., доц. Жовтяк Г.А. 
 

 Секція 4. Цифрова економіка і діджиталізація 

суспільства 

Керівник секції – к.е.н., доц., Пушкарь Т.А.   

Секретар секції – ас. Михайлова К.В.  
 

 Секція 5. Правове регулювання господарської 

діяльності в умовах сучасності 

Керівник секції – к.ю.н., доц. Килимник І.І. 

Секретар секції – к.ю.н., ст. викл. Врублевська-

Місюна К.М. 

Робочі мови конференції: 

 

українська, англійська, німецька. 

 

Для участі у конференції до 31 жовтня 2022 р. 

необхідно надіслати на електронну пошту  

Оргкомітету (konferenc.ekon@gmail.com): 

– заявку на участь у електронному вигляді (зразок 

додається); 

– електронний варіант тез доповіді (вимоги до 

оформлення додаються). 

 

Умови участі в конференції: 

 

Участь у конференції безкоштовна. 

Кількість авторів тез не повинна перевищувати двох 

осіб. 

Тези доповідей повинні бути ретельно відредаговані. 

Відповідальність за зміст та оформлення тез несе 

автор.  

Матеріали конференції будуть оприлюднені у 

вигляді електронного збірника тез доповідей.  

 

Планується видання: 

 

- електронного збірника тез доповідей конференції; 

- за бажанням авторів можлива публікація статей у 

науково-технічному збірнику «Комунальне 

господарство міст». З вимогами до оформлення та 

оплати статей можна ознайомитися на сайті ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова за посиланням: 

http:// http://khg.kname.edu.ua/  

 

Матеріали, що не відповідають зазначеним вище 

вимогам, Оргкомітетом до друку не приймаються. 

 

Зразок оформлення тез доповідей 

Доповіді у вигляді тез подаються в електронному 

вигляді обсягом 2 стор. формату А4. Матеріали 

друкуються однією з робочих мов. Текстовий 

редактор Word (версія 6.0 або вище), Times New 

Roman 14 пт через 1 інтервал. Поля: ліве - 30, верхнє 

і нижнє - 20, праве - 15 мм. Тема друкується 

великими літерами від поля. Формули набрано в 

редакторі формул. Список літератури не більше 3-х 

джерел (включається до загального обсягу тез). 

Оформлення відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання». 

ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ І 

СУСПІЛЬСТВІ 
 

О.П. КОЮДА, канд. екон. наук, доцент 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова 

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

ak1261968@gmail.com 
 

Далі текст тез 

http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg


 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ  

У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

«Розвиток суб’єктів економічної діяльності в 

сучасних умовах господарювання» 
 

Прізвище ______________________________________________ 

 

Ім’я __________________________________________________ 

 

По батькові ____________________________________________ 

 

Науковий ступінь _______________________________________ 

 

Вчене звання ___________________________________________ 

 

Назва організації/установи (повна)_________________________ 

 

Країна ________________________________________________ 

 

Поштова адреса ________________________________________ 

 

Телефон _______________________________________________ 

 

Факс __________________________________________________ 

 

E-mail _________________________________________________ 

 

Назва 

доповіді________________________________________________ 

 

Секція _________________________________________________ 

 

 

Дата       

 

Адреса Оргкомітету конференції: 

 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова: 

 

вул. Маршала Бажанова, 17 

61002, м. Харків, Україна 

 

Оргкомітет конференції «Розвиток суб’єктів 

економічної діяльності в сучасних умовах 

господарювання» 

Кафедра Економіки, 422 цк 

Телефон для довідок: +38 (057) 707-31-16 

 

Відповідальні секретарі конференції: 

Коюда Олександр Павлович, к.т. +38067-940-59-46, 

Врублевская-Місюна Катерина Миколаївна, к.т. 

+38063-533-51-29. 

 

 е-mail: konferenc.ekon@gmail.com 

 

Ключові дати: 
Прийом заявок на участь у 

конференції, тез доповідей 

 

6 листопада 2022 р. 

Робота конференції 

 

24-25 листопада 2022 р. 

 

Підготовка збірника  тез 

доповідей  

 

30 листопада 2022 р. 

          

 

 

 

 

ММІІННІІССТТЕЕРРССТТВВОО  ООССВВІІТТИИ  ІІ  ННААУУККИИ  УУККРРААЇЇННИИ  

  

ХХААРРККІІВВССЬЬККИИЙЙ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИЙЙ  УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  

ММІІССЬЬККООГГОО  ГГООССППООДДААРРССТТВВАА  ІІММЕЕННІІ  ОО..  ММ..  ББЕЕККЕЕТТООВВАА  

  

ХХААРРККІІВВССЬЬККИИЙЙ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИЙЙ  УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ    

ІІММЕЕННІІ  ВВ..НН..ККААРРААЗЗІІННАА  

  

ХХААРРККІІВВССЬЬККИИЙЙ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИЙЙ  ААВВТТООММООББІІЛЛЬЬННОО--

ДДООРРООЖЖННИИЙЙ  УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  

КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

РОЗВИТОК СУБ’ЄКТІВ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
24-25 листопада 

ХАРКІВ-2022 

 

 


