
 
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Голова: Катрич В.О. – д.ф.-м.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, проректор з 
наукової роботи ХНУ імені В.Н. Каразіна. 
 
Члени програмного комітету: 
Амоша О.І. – д.е.н., проф., Президент Академії економічних наук України.  
Іванов Ю. Б. – д.е.н., проф., в.о. директора Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку 
НАН України. 
Кендюхов О.В. – д.е.н., професор, президент Асоціації сприяння глобалізації науки та освіти SPACETIME, 
віце-президент Академії економічних наук України. 
Вольфганг Мюллер -  Diplom-Kaufmann (диплом в галузі ділового адміністрування), PhD, сертифікований 
аудитор й податковий консультант, керуючий партнер аудиторської компанії і трьох компаній з 
податкового консультування в Мангеймі і Нойштадті, Німеччина. 
Бука С.А. – Голова сенату Балтійської Міжнародної Академії (м. Рига, Латвійська Республіка). 
Хусам-Альдін Нізар Алмалкав – доктор наук, професор з фінансів, Міжнародний центр європейського 
навчання, Британський університет в Дубаї (м. Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати). 
Татул Мкртчан – д.е.н., проф., проректор з наукової роботи Вірменського державного економічного 
університету (м. Єреван, Республіка Вірменія). 
Блажей Прусак – д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів Гданського політехнічного університету (м. 
Гданськ, Республіка Польща). 
Мельниченко О.В. – д.е.н., проф., Президент Науково-консалтингової компанії Consilium (м. Варшава, 
Республіка Польща). 
Шебеко К.К. – д.е.н., проф., ректор Поліського державного університету (м. Пінськ, Республіка Білорусь). 
Павлиш Е.В. – д.е.н., проф., завідувач кафедри інформаційних технологій та управління бізнесом 
Вітебського державного університету імені П. М. Машерова (м. Вітебськ, Республіка Білорусь). 
Сіманавічіене Жанета – проф, ректор  Університету Міколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литовська Республіка). 
Тетяна Васильєва – д.е.н., проф., ректор Університету прикладних наук RISEBA (м. Рига, Латвійська 
Республіка) . 
СаЇд Надім Ахтар – доктор наук, ІНТЕГРАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (м. Лакхнау, Індія). 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Голова:  Самородов Б.В. – д.е.н., проф., академік АЕН, директор ННІ  «Каразінський банківський інститут» 
ХНУ імені В.Н. Каразіна. 
 
Члени організаційного комітету: 
Грінько А.П. – д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій ННІ 
«Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна. 
Морозова Н.Л. – к.е.н., доц., заступник директора з наукової та міжнародної діяльності ННІ «Каразінський 
банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна. 
Новікова Т.В. – к.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій ННІ 
«Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна. 
Ізюмцева Н.В. – к.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій ННІ 
«Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна. 
Торяник Ж.І. – к.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій ННІ 
«Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна. 
Топалова С.О. – к.політ.н., доц., доцент кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій ННІ 
«Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна. 
Панкратова О.М. – к.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій ННІ 
«Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна. 
Шевченко В.І.  – к.філол.н., доц., доцент кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій ННІ 
«Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна. 
Малафєєв Т.Р. – к.н.з держ.управління, доц., доцент кафедри менеджменту, бізнесу та професійних 
комунікацій ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна. 
Христофорова О.М. - к.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій ННІ 
«Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна. 
Мірошник О.Ю. -  к.е.н., доц., відповідальний редактор збірника наукових праць «Фінансово-кредитні 
системи: перспективи розвитку». 
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Панкратова О.М. – к.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту, бізнесу та професійних 
комунікацій ННІ  «Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна. 
Шевченко В.І.  – к.філол.н., доц., доцент кафедри менеджменту, бізнесу та професійних 
комунікацій ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна. 
Малафєєв Т.Р. – к.н.з держ.управління, доц., доцент кафедри менеджменту, бізнесу та 
професійних комунікацій ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна. 
Христофорова О.М. - к.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту, бізнесу та професійних 
комунікацій ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна. 
Мірошник О.Ю. – к.е.н., доц., доцент кафедри обліку та оподаткування ННІ «Каразінський 
банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна. 

 
Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас до участі в І Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасне 
управління організаціями: концепції, цифрові трансформації, моделі інноваційного 
розвитку», яку проводить Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна на базі 
кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій Навчально-наукового інституту 
«Каразінський банківський інститут» (посвідчення про реєстрацію проведення заходу № 668 
від 31 серпня 2021 року, видане Державною науковою установою «Український інститут 
науково-технічної експертизи та інформації»). 

Форма проведення конференції – в on-line режимі за допомогою платформи 
ZOOM. 

Метою конференції є надання вченим, практикуючим фахівцям, бізнесменам і 
студентам можливості вільного обміну досвідом та інформацією щодо теоретичних та 
практичних концепцій інноваційного розвитку організацій в умовах сучасних викликів 
цифрової економіки. 

До участі в роботі конференції запрошуються викладачі закладів вищої освіти, 
аспіранти, докторанти, студенти, представники професійних громадських організацій та 
бізнесу. 

 
Тематичні напрями конференції: 

1. Соціально-економічні, фінансові та правові аспекти інноваційного розвитку організацій. 
2. Обліково-аналітичні механізми забезпечення ефективності інноваційної діяльності у 

вирішенні проблем сучасності. 
3. Професійна компетентність фахівців з управління, адміністрування та бізнесу в контексті 

цифрових трансформацій. 
 
 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 
 
 

За результатами  конференції передбачається видання: 
 статей у збірнику наукових праць (мова – українська, англійська) ; 
 тез доповідей у спеціальному збірнику (мова: українська, англійська) на електронному носії 

(розміщення в мережі Інтернет на сайті інституту)  
 
 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА 
 
 



 
 

Умови участі у конференції 
 

Для включення доповіді в програму конференції та збірник тез доповідей необхідно          
не пізніше 12 листопада 2021 року надати в оргкомітет (через електронну форму реєстрації): 

- заявку учасника конференції; 
- тези доповіді та/або стаття; 
 

Форма електронної реєстрація учасників на сайті:   
https://forms.gle/RVMAm3Esy46AnWA87 

 

Умови публікації статей на сайті:  
http://kbi.karazin.ua/zbirnik-naukovix-prac-finansovo-kreditni-sistemi-perspektivi-rozvitku/ 

 

Після конференції планується розміщення збірника тез доповідей в 
електронному збірнику наукових праць на сайті інституту  

 

 
 

Вимоги до оформлення тез  
Тези доповідей прикріплюються в електронній формі при реєстрації, оформлюються на 

аркуші формату А4 через 1 інтервал. Обсяг до 3-х сторінок зі списком літератури, включаючи 
рисунки, таблиці, список літератури. Текст має бути вирівняний з обох сторін (шрифт Times New 
Roman, кегль 14). Всі нетекстові об'єкти створювати вбудованими засобами Word. Поля 25 мм. 
Рисунки, схеми, формули та таблиці не повинні виходити за поля. Сторінки не нумеруються. 
Слова друкуються без переносів.  

 

Вимоги до структури файлів 
1. Файли з тезами доповіді повинні мати розширення *.doc, *.rtf.  
2. Імена файлів - прізвище першого співавтора англійською мовою. Наприклад: тези/стаття 

– Petrenko.tezi.doc, Petrenko.stat.doc.  
 

Зразок оформлення доповіді 
 

 
 

 
АДРЕСА організаційного комітету конференції: 

ННІ «Каразінський банківський інститут» 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 

61174, Україна, 
м. Харків,  площа Свободи, 4 
E-mail: kbi.konf@karazin.ua 

 
 
 

УДК 321.524 

Клименко І.І. 

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування 

ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ  імені В.Н. Каразіна 

 

1 інтервал 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ 

ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

1 інтервал 

В сучасних умовах розвитку економіки …………. 

 

https://forms.gle/RVMAm3Esy46AnWA87
http://kbi.karazin.ua/zbirnik-naukovix-prac-finansovo-kreditni-sistemi-perspektivi-rozvitku/
mailto:kbi.konf@karazin.ua


 
Контакти: 

+38 (067) 966-55-33 – Грінько Алла Павлівна, член організаційного комітету, завідувач кафедри менеджменту, 
бізнесу та професійних комунікацій ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна. 
E-mail: alla.grinko@karazin.ua 
+38 (067) 910-05-52 – Новікова Тетяна Вікторівна, член організаційного комітету, доцент кафедри 
менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В.Н. 
Каразіна. 
E-mail: tvnovikova75@gmail.com 
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