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ІНСТРУМЕНТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Сучасний рівень нестабільності економічного розвитку та зростання
внутрішніх та зовнішніх загроз, що провокують дестабілізацію фінансового
стану підприємства, вимагають від менеджменту впроваджувати екстрені
заходи, які спрямовані на недопущення або вихід з кризи.
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Контрольні дати

Управління підприємством в епоху глобальних викликів
Обліково-аналітичне забезпечення прийняття антикризових рішень
Фінанси та оподаткування: пошук балансу інтересів бізнесу і держави
Інноваційні технології виробництва та просування товарів і послуг
HR-менеджмент в умовах карантину

Робочі мови: українська, російська, англійська
Форма участі: дистанційна, заочна

Умови участі в конференції
Надіслати на поштову скриньку conf@faaf.org.ua
– тези доповіді, на останній сторінці яких мають бути зазначені
контактні дані учасника Конференції;
– сканкопію чи скриншот квитанції про сплату оргвнеску.
Вартість участі в конференції – 100 грн.
Реквізити для оплати:
1) через Приват24 або термінал самообслуговування Приватбанку
№ карти: 5168-7554-4173-8404
Одержувач: Остапчук Сергій Миколайович
2) в касах інших українських банків
Одержувач: Остапчук С.М.
Рахунок: 26206641198606
IBAN: UA703052990000026206641198606
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Київ, Україна
РНОКПП одержувача: 3166614476
Призначення платежу: Поповнення рахунку Остапчук
Миколайович

Сергій

Прийом матеріалів – до 22 грудня (включно)
Проведення конференції – 24 грудня 2021 р.
Розсилка збірника тез та сертифікату учасника – 5 січня 2021 р.
За результатами буде підготовлено збірник матеріалів конференції
в електронному варіанті (PDF формат). Кожному учаснику разом зі
збірником по електронній пошті буде надіслано сертифікат, що
засвідчує участь у заході.
Збірник матеріалів конференції буде розміщений на офіційній сторінці
конференції https://conf2018.webnode.com.ua Завдяки цьому матеріал
буде проіндексований в системі Google Scholar, що сприятиме
підвищенню рівня цитованості публікацій учасників конференції.

Зворотній зв'язок
Координатор конференції:
Остапчук Сергій
Тел. +38 097 752 28 14 / +38 093 815 26 39 (Viber)
E-mail: conf@faaf.org.ua
www: https://conf2018.webnode.com.ua

Вимоги до оформлення матеріалів
Обсяг доповіді - не більше 3 сторінок тексту формату А4, набраного у
редакторі MS Word. Усі поля – 25 мм., гарнітура - Times New Roman, кегль
(розмір) - 12, міжрядковий інтервал – 1,0. Рисунки та таблиці повинні мати
назву і бути компактними.
У лівому верхньому кутку – Номер секції.
У наступному рядку з правого боку – прізвище та ініціали автора(ів),
науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи / навчання.
Нижче через один інтервал вказується назва доповіді – ПРОПИСНИМИ
літерами симетрично тексту.
Нижче через один інтервал – текст доповіді з абзацним відступом 0,5 см.
Файли називати відповідно до прізвища автора, наприклад: vertyniuk_tezy,
vertyniuk_oplata.
Отримані матеріали публікуються в авторській редакції!

