
Шановні здобувачі вищої освіти! 
 

Запрошуємо вас взяти участь у 

ХVІ Міжнародній науковій конференції 
здобувачів вищої освіти «Проблеми розвитку 

економіки підприємства: погляд молоді», 

яка відбудеться 10 березня 2023 року 

 
Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА! 

 
Основні напрямки роботи конференції (секції) 

 
1. Розвиток суб’єктів підприємництва: економіко-
правові аспекти.  

2. Особливості розвитку економічного потенціалу 

суб’єктів підприємництва в кризових умовах 

післявоєнного відновлення. 
3. Підприємництво в системі функціонування 

національної економіки. 

4. Тенденції розвитку національної економіки: 
вплив світових інтеграційних процесів. 

5. Актуальні аспекти обліку, аудиту і 

оподаткування господарської діяльності суб’єктів 

підприємництва. 
6. Управління та адміністрування діяльності 

суб’єктів підприємництва. 

7. Особливості економічної діяльності у сфері 
фізичного виховання та спорту. 

 

Оргкомітет конференції 
 

Богомолов Віктор Олександрович, д.т.н., 

професор, лауреат Державної премії України, 
Заслужений діяч науки і техніки України, ректор 

ХНАДУ, голова організаційного комітету 

конференції; 
Дмитрієв Ілля Андрійович, д.е.н., професор, 

Заслужений діяч науки і техніки України, 

заступник ректора ХНАДУ з наукової роботи, 
заступник голови організаційного комітету 

конференції; 

 

Шевченко Інна Юріївна, д.е.н., професор, 
лауреат Премії Верховної Ради України, декан 

факультету управління та бізнесу ХНАДУ, 

заступник голови організаційного комітету 

конференції; 
Дмитрієва Оксана Іллівна, д.е.н., професор, 

завідувач кафедри економіки і підприємництва 

ХНАДУ, заступник голови організаційного 
комітету конференції; 

Криворучко Оксана Миколаївна, д.е.н., 

професор, завідувач кафедри менеджменту 

ХНАДУ; 
Ковальова Тетяна Володимирівна, к.е.н., доцент, 

завідувач кафедри обліку і оподаткування 

ХНАДУ; 

Еюбов Вейсал Сейфал оглу, д.е.н., професор, 

проректор з наукової роботи Мінгячевірського 

державного університету (Азербайджан); 

Ротомскіс Ірмантас, д.е.н., професор, заступник 

декана факультету економіки і управління 

фінансами Університету Миколаса Ромериса 

(Литва); 

Калгулова Роза Жумахметівна, к.е.н., професор, 

завідувач кафедри економіки Казахського 

автомобільно-дорожнього інституту 

ім. Л.Б. Гончарова (Казахстан); 

Лаце Наталія, д.е.н., професор, завідувач 

кафедри корпоративних фінансів та економіки 

Ризького технічного університету (Латвія); 

Брітченко Ігор Геннадійович, д.е.н., професор, 

професор Університету страхування та 

фінансів (Болгарія); 

Нестеренко Валентина Юріївна, к.е.н., доцент, 

доцент кафедри економіки і підприємництва 

ХНАДУ, відповідальний секретар. 
 

Заявку та тези доповіді необхідно надати 

до 5 березня 2023 року. 

 

Офіційні мови роботи конференції: 

українська, англійська, латвійська, литовська, 
польська, словацька, казахська, азербайджанська. 

 

Форма участі у конференції: дистанційна. 

 

Додаткові умови участі в конференції 

Збірник матеріалів конференції у pdf-форматі 

буде надісланий на електронні адреси учасників до 

10 квітня 2023 року. З огляду на безоплатність 
участі в конференції, друкований збірник 

матеріалів конференції учасникам надаватися не 

буде. 
Для участі в конференції необхідно заповнити 

заявку за наступною формою: 

 
Заявка на участь 

у ХVІ Міжнародній науковій конференції 
здобувачів вищої освіти «Проблеми розвитку 

економіки підприємства: погляд молоді» 
ПІБ учасника  

Повна назва й адреса організації учасника  

Назва доповіді  

Назва напрямку (секції)  

Науковий керівник 
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада) 

 

Контактний телефон, e-mail учасника  

 
Вимоги до матеріалів конференції 

 
До участі у роботі конференції запрошуються 

здобувачі всіх рівнів вищої освіти. 

 

Для розміщення в збірнику матеріалів 

конференції учасникам необхідно надати тези 

доповідей обсягом не більше 2 сторінок 

формату А4. 
 

Тези доповіді та заявку на участь у 
конференції слід надіслати на електронну адресу 

valentinaonisiforova@gmail.com у двох файлах 

формату Word 2003 (*.doc)  один із тезами, інший 

 із заявкою. У назві файлів обов'язково повинні 

бути присутніми прізвище учасника та номер 

секції. 

mailto:valentinaonisiforova@gmail.com


Шрифт набору тексту  Times New Roman, 

розмір шрифту – 14 пт, міжрядковий інтервал –

1. Всі поля сторінки  2,0 см. Абзац  1,25 см. 

 

Увага! Література оформлюється згідно 

ДСТУ 8302:2015. 

 
 

Зразок оформлення тез доповіді: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Мельник О.О 

Науковий керівник: Шевченко В.М., к.е.н., доцент 

Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет 

 

Текст доповіді 

 

Література: 

1. 
2. 

3. 

 
 

У разі виникнення питань звертатися до: 

 
Нестеренко Валентини Юріївни, к.е.н., 

доцента, доцента кафедри економіки і 

підприємництва ХНАДУ 

Тел. (098) 284-09-59 

        (099) 499-14-28 

E-mail: valentinaonisiforova@gmail.com 

 

Якщо протягом 3-х днів з моменту 

надання матеріалів для участі у конференції 
Вам не надійшло відповідного повідомлення 

на електронну адресу, будь ласка, 

зателефонуйте      відповідальному секретареві 
конференції! 

Міністерство освіти і науки України 

 

Харківський національний автомобільно- 

дорожній університет (ХНАДУ) 

(м. Харків, Україна) 

Кафедра економіки і підприємництва 

 

Університет Миколаса Ромериса 

(м. Вільнюс, Литва) 

 

Ризький технічний університет 

(м. Рига, Латвія) 

 

Університет фінансів  

і страхування  

(м. Софія, Болгарія) 

 

Мінгячевірський державний університет 

 (м. Мінгячевір, Азербайджан) 

 

Казахський автомобільно-дорожній 

інститут імені Л.Б. Гончарова 

(м. Алмати, Казахстан) 

 

 

   

    

 

 
 

 

 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

ХVІ Міжнародна наукова 

конференція здобувачів 

вищої освіти 

«Проблеми розвитку економіки 

підприємства: погляд молоді» 

 
10 березня 2023 року 

 

 

 

Харків, 2023 

Україна 
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