ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
БАБАЄВ В. М. – ректор Харківського національного університету
міського господарства імені О.М. Бекетова, доктор наук з
державного управління, професор, голова комітету;
ЄГОРОВА-ЛУЦЕНКО Т. П. – голова Харківської обласної ради;
СКАКУН О. Є. – перший заступник голови Харківської обласної
державної адміністрації;
СУХОНОС М. К. – проректор з наукової роботи Харківського
національного
університету
міського
господарства
імені О.М. Бекетова, доктор технічних наук, професор;
НОВІКОВА М. М. – завідувач кафедри менеджменту і публічного
адміністрування Харківського національного університету міського
господарства імені О.М. Бекетова, доктор економічних наук,
професор;
ЖИЛІНСЬКА О. І. – проректор з наукової роботи Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор
економічних наук, професор;
МАСЛАК О. І. – завідувач кафедри економіки Кременчуцького
національного університету імені Михайла Остроградського, доктор
економічних наук, професор;
ШТУРХЕЦЬКИЙ С. В. – директор Інституту глобальних стратегій
управління Національного університету «Острозька академія»,
кандидат наук з державного управління, доцент;
ТЕЛІЖЕНКО О. М. – завідувач кафедри управління Сумського
державного університету, доктор економічних наук, професор;
РУДНІЧЕНКО Є. М.
– декан факультету управління,
адміністрування та туризму Хмельницького національного
університету, доктор економічних наук, професор;
КУЧАБСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР – професор кафедри соціальноекономічної географії та туризму Поморської академії в Слупську,
доктор наук з державного управління;
ДЖЄКАНСЬКИЙ ПАВЕЛ – доктор економіки Інституту права,
економіки і управління, Університету Яна Кохановського;
БРАНЧ ДЖОН – доктор економіки, Університет Мічигану;
ПАУЛО РЕІС МУРАО – доктор економіки, Університет Міньо.
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова є провідним закладом вищої освіти, який в своїй
діяльності значну увагу приділяє науковим та прикладним
дослідженням, пов’язаним із формуванням ефективної системи

Адреса:
Україна, 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17
ХНУМГ імені О. М. Бекетова
кафедра менеджменту і публічного адміністрування,
mmgh@kname.edu.ua тел. +38 (057) 707-31-13
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IV Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ТА ПУБЛІЧНОГО
АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ
ТРАНЗИТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ
21 вересня 2022 року

управління та публічного адміністрування в умовах транзитивної
економки. Плідна співпраця Університету із міністерствами і
відомствами, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування,
закладами вищої освіти й науково-дослідними установами сприяє
соціальному та економічному розвитку України, її регіонів і
господарюючих суб’єктів в умовах мінливого зовнішнього середовища.
Кафедра менеджменту і публічного адміністрування веде постійну
наукову роботу у напрямку пошуку нових ефективних форм управління в
умовах транзитивної економіки.

Університет запрошує прийняти участь у IV Міжнародній науковопрактичній інтернет-конференції, яка відбудеться 21 вересня
2022 року.
Мета конференції – обговорення актуальних теоретичних,
методологічних та практичних проблем, пов’язаних з формуванням
ефективної системи управління та публічного адміністрування в
умовах транзитивної економіки.

Харків

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ (СЕКЦІЇ) РОБОТИ
КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Менеджмент та маркетинг в умовах
транзитивної економіки.
2. Сучасні технології публічного управління та
адміністрування.
3. Ефективні системи управління в галузі
туризму та готельного господарства.
4.
Сучасні
інформаційні
технології
в
менеджменті та публічному адмініструванні.
5.
Управління
фінансами,
банківськими
установами та страховими компаніями в умовах
транзитивної економіки.
6. Управління проектами та програмами розвитку
соціально-економічних систем в умовах транзитивної
економіки.
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:
До участі в конференції запрошуються докторанти,
аспіранти, викладачі закладів вищої освіти та наукових
установ, представники державної влади, органів
місцевого самоврядування, бізнес-структур, громадських
організацій та інші зацікавлені особи.
Форма участі – дистанційна.
Робочі мови конференції – українська, англійська.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:
Участь у конференції є безкоштовною.
ВИМОГИ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Обсяг – до 3 сторінок формату А4, враховуючи
бібліографію, таблиці і малюнки. Текстовий редактор –
Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, кегель – 12.
Поля – 2 см зі всіх сторін. Міжстроковий інтервал –
одинарний. Абзацний відступ – 0,5 см. Посилання на
джерела позначаються в тексті порядковим номером в
квадратних дужках, у відповідності із номером їх
згадування у списку літератури, наприклад: [3, с. 45].
Підстрокові посилання та примітки не допускаються.
Перший рядок – номер та назва секції. Другий – назва
доповіді
(великими
літерами,
шрифт
жирний,
вирівнювання по центру). Третій – ліворуч, зазначаються
відомості про автора: прізвище, ім’я та по батькові
(повністю), науковий ступінь, вчене звання, назва
установи, навчального закладу.
Далі – текст доповіді, вирівнювання – по ширині.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

1. Менеджмент та маркетинг в умовах транзитивної
економіки.

Місце проведення:
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
КОМУНІКАЦІЯМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Бурмака Тетяна Миколаївна, канд. екон. наук, доц.
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова
Текст, текст, текст, текст, текст [1, с. 326].
Список використаних джерел:
1. Захарченко Н. В. Комунікаційне забезпечення
маркетингу
інноваційної
діяльності.
URL:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/7747/
1/30-31.pdf (дата звернення: 21.02.2022 р.).

ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ
Для участі в роботі конференції просимо до
19 вересня 2022 р. включно надіслати матеріали на
електронну пошту: mmgh@kname.edu.ua:
1) заявку конференції (зразок додається);
2) текст тез доповіді.
1. Назва файлу повинна відповідати прізвищу та
номеру секції і містити вказівку на вид матеріалу
конференції латиницею (наприклад, Ivanov_1_tezy,
Ivanov_1_zayavka);
2. При наданні матеріалів електронною поштою тема
повідомлення повинна містити ім’я та прізвище
учасника з обов’язковою вказівкою «на конференцію».
Розміщення програми конференції:
20 вересня 2022 р. web-ресурс за адресою:
http://mmgh.kname.edu.ua
Розміщення збірнику тез доповідей конференції:
31 вересня 2022 р.
Примітка: Редакційна колегія залишає за собою право
часткового редагування або відхилення матеріалу,
який не відповідає зазначеним вище вимогам.
Відповідальність за подані матеріали несе автор.

Адреса:
61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17
Контактна особа:
Волошан Марина Олексіївна
Тел: (057) 707-31-13,
моб. (096) 384-83-20
Email: mmgh@kname.edu.ua

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
IV Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція
«Формування ефективної системи управління
та публічного адміністрування в умовах
транзитивної економіки»
Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи та посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
ПІБ, науковий ступень,
вчене звання наукового
керівника (для студентів,
аспіратів)
Назва організації/установи
(повна)
Контактний телефон
Електронна пошта
Назва доповіді
Номер і назва секції

