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➢ стаття у фаховому виданні; 

 

          Дата 

АДРЕСА 

організаційного комітету 
Міжнародної науково-практичної 
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Подання матеріалів на e-mail конференції:  

konfliberman22@ukr.net 

 

 

 

Інформаційна підтримка: 

журнали «Бізнес Інформ» та «Проблеми 

економіки» 

(представлені в міжнародних 

інформаційних та наукометричних 

базах) http://www.business-inform.net 

http://www.problecon.com 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково- 

практичній інтернет-конференції «Конкурентоспро- 

можність та інновації: проблеми науки та практики», яка 

відбудеться в м. Харкові 25 листопада 2022 р. 

Мета конференції – обговорення наукових і практичних 

проблем забезпечення конкурентоспроможності та 

інноваційного розвитку економіки України в умовах 

сучасних викликів. 
Секції конференції: 

Секція 1. Проблеми стратегічного управління 
конкурентоспроможністю на основі інновацій. 

Секція 2. Управління розвитком міжнародної діяльності 

підприємств в умовах цифрової трансформації  

 Секція 3. Сучасні детермінанти забезпечення 

конкурентоспроможності та національної безпеки України. 

У період конференції планується робота круглого столу: 

«Економіка України в умовах війни: втрати та напрямки 

відновлення», участь у якому буде можна прийняти з 

використанням платформи Zoom meet за посиланням, яке 

буде надіслано учасникам і викладене на сайтах ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця та НДЦ ІПР НАН України.  

Робочі мови конференції: українська, англійська. За 

результатами конференції буде видано: 

✓ статті у фаховому журналі (мова – українська, 

англійська); 

✓ електронне видання тез доповідей (мова – українська, 

англійська); 

✓ електронні сертифікати учасника. 

Вартість публікації матеріалів – 140 грн. Збірник тез 

буде видано в електронному вигляді та розіслано 

учасникам конференції на вказані в заявках адреси  

e-mail, а також викладено на сайтах ХНЕУ  

ім. С. Кузнеця та НДЦ ІПР НАН України.  

 

Реквізити для оплати: 

ПАТ Банк «Грант», м. Харків,  

р/р UA723516070000000026004029496 

МФО 351607, ЄДРПОУ 2161210120 

ФОП Лібуркіна Любов Марківна 

Призначення платежу: За видавництво матеріалів 

конференції «Конкурентоспроможність та інновації: 

проблеми науки та практики».  Без ПДВ. (П. І. Б.) 

 

З повагою, Організаційний комітет 

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ ПОТРІБНО 

надіслати матеріали до 5 листопада 2022 р., а саме: 
заявку на участь, текст тез і скановану квитанцію про 

сплату коштів на e-mail: konfliberman22@ukr.net 
Всі матеріали надсилаються в електронному вигляді. 
Назви файлів повинні містити прізвище першого автора 
та вид матеріалу: наприклад, Шевченко-тези, Шевченко- 
оплата, Шевченко-заявка. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

Оформлення тез доповіді має відповідати 

наступним вимогам: 

Шрифт: Times New Roman 14 кегль, інтервал – 1,5, 

береги – 20 мм з усіх боків сторінки. 
Обсяг тез – 3–4 повні сторінки зі списком літератури. 
Тези мають містити: 
– УДК у верхньому лівому кутку; 

– нижче посередині сторінки – назва доповіді; 

– під назвою доповіді вказується повністю прізвище, 

ім’я та по батькові, вчений ступінь і звання автора, 

посада та місце роботи. Також вказується електронна 

адреса для кожного автора; 

– через один рядок – текст матеріалу; 

– через один рядок – перелік використаних джерел. 

 

Статті в журнали «Бізнес Інформ» та «Проблеми 

економіки» надсилаються окремо на електронні адреси 

цих журналів з обов’язковим надсиланням заявки на 

участь у конференції на її адресу: 

biz_inf@ukr.net – до журналу «Бізнес Інформ»; 

pe.ua.kh@gmail.com – до журналу «Проблеми економіки». 

До статті обов’язково має додаватися заявка на 

участь у конференції «Конкурентоспроможність та 

інновації: проблеми науки та практики». 

Ознайомитися з умовами публікації та вимогами до 

статей можна на сайтах цих журналів: 

www.business-inform.net – «Бізнес Інформ»; 

www.problecon.com – «Проблеми економіки». 

Оплата за публікацію статті в журналі здійснюється 

тільки після отримання рахунку на оплату від цих 

журналів! 

 

Оргкомітет залишає за собою право рецензування і 

відбору тез доповідей щодо їх відповідності вимогам. 
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співробітник Інституту економіки промисловості НАН 
України (м. Київ, Україна) 
Буркінський Б. В. – д. е. н., професор, академік НАН 
України, директор Інституту проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень НАН України (м. Одеса, Україна)  
Вацьковські Казімеж – д. е. н., професор, завідувач кафедри 
інформаційних систем Варшавського технологічного 
університету «Варшавська політехніка» (м. Варшава, Польща) 
Отенко В.І. – д. е. н., професор, проректор Харківського 
національного економічного університету ім. С. Кузнеця  
(м. Харків, Україна) 
Іляш О. І. – д. е. н., професор, професор кафедри економічної 
кібернетики Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 
проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної 
діяльності Міжнародного університету фінансів (м. Київ, 
Україна) 
Келер Юрген – професор Університету ім. Фрідріха-
Александра Ерланген-Нюрнберг (м. Нюрнберг, Німеччина) 
Кизим М. О. – д. е. н., професор, чл.-кор. НАН України, 
проректор Харківського національного університету міського 
господарства ім. О. М. Бекетова (м. Харків, Україна) 
Проскурніна Н. В. – д. е. н., професор, завідувач кафедри 
міжнародної економіки і менеджменту Харківського 
національного економічного університету ім. С. Кузнеця  
(м. Харків, Україна) 
Сандал Жан-Урбан – професор, ректор та власник інституту  
Жана-Урбана Сандала (м. Фінстадйордет, Норвегія) 
Укубасова Г. С. – доктор економіки і бізнесу, кандидат 
економічних наук, професор, декан факультету економіки і 
бізнесу Казахського університету економіки, фінансів та 
міжнародної торгівлі (м. Астана, Республіка Казахстан) 
Шталь Т. В. – д. е. н., професор, декан факультету 
міжнародної економіки і підприємництва Харківського 
національного економічного університету ім. С. Кузнеця 
(м Харків, Україна) 
Ястремська О. М. – д. е. н., професор, завідувач кафедри 
менеджменту, логістики та інновацій Харківського 
національного економічного університету ім. С. Кузнеця  
(м. Харків, Україна) 
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