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Мета конференції:  
обговорення глобальних викликів та актуальних проблем функціонування бізнес-

середовища та обґрунтування інноваційних технологій їх вирішення. 

 

 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
Голова програмного комітету – Шкарлет С. М., д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки 
України, ректор Чернігівського національного технологічного університету. 
 
Співголови програмного комітету: 

 Сандал Ян-У., професор, ректор Інституту ім. доктора Яна-Урбана Сандала (Норвегія)

 Кучабський О., доктор наук з державного управління, професор Гданського університету 
(Польща)

 Гейчбаія Б., доктор економіки, асоційований професор, керівник департаменту управління 

бізнесомБатумського державного університету імені Шота Руставелі (Грузія)

 Голетіані К., кандидат технічних наук, професор, декан факультету логістики 

Батумськогонавчального університету навігації (Грузія)

 Новрузов Р.М., доктор філософських наук, професор, проректор з наукової роботи 
Бакинського слов’янського університету (Азербайджан)

 Забаштанський М. М., д.е.н., професор, директор ННІ бізнесу, природокористування і 
туризму Чернігівського національного технологічного університету 

 
Співголови оргкомітету: 

 Зеленська О.О., к.е.н., доцент, завідувач кафедри туризму

 Ремньова Л.М., к.е.н., доцент, завідувач кафедри управління персоналом та економіки 
праці

 Вербицька А.В., к.н.держ.упр., завідувач кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики

 Селінний М.М., к.е.н., доцент, завідувач кафедри аграрних технологій і лісового 
господарства

  



ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

1. Інноваційні підходи до управління розвитком економіки в умовах підвищеної турбулентності бізнес-
середовища 

 Формування привабливого інвестиційного клімату як засіб подолання деструкцій сучасного бізнес-
середовища 

 Інновації як драйвер управління розвитком економіки в умовах підвищеної турбулентності бізнес-
середовища 

 Нові виклики формування та розвитку людського капіталу України в умовах масштабного розвитку 
інформаційних технологій 

 Інноваційні напрямки управління продуктивністю та конкурентоспроможністю бізнес-організацій в мінливому 
середовищі 

2. Сучасні маркетингові технології в умовах інформаційної економіки та інтернаціоналізації ринку 
 Особливості розвитку маркетингу інновацій на підприємствах 
 Засоби маркетингових комунікацій на основі Інтернет-маркетингу 
 Маркетинговий менеджмент в умовах інформаційної економіки 
 Удосконалення управління рекламною діяльністю підприємства 
 Логістичні процеси на національних та міжнародних ринках 

3. Тенденції розвитку світового туристичного простору в умовах глобалізації 
 Інновації у сфері гостинності 
 Актуальні проблеми екскурсійної діяльності 
 Проблеми та перспективи розвитку туристичної інфраструктури 
 Якість туристичних послуг: оцінювання та управління 

4. Тенденції розвитку агрономії та лісового господарства 
 Інноваційні технології в агрономії та лісовому господарстві 
 Проблеми розвитку лісового на мисливського господарства 
 Органічне виробництво і продовольча безпека 
 Екологізація виробництва та охорона природи як основа сталого розвитку 

 

УМОВИ УЧАСТІ 
Для участі необхідно зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/NSXkiyR9uuut1msL9 
Матеріали конференції надсилаються на адресу: nni.biz.conf@gmail.com до 23 березня 2020 року разом 
із скан-копією квитанції про оплату організаційного внеску. Назви файлів повинні відповідати прізвищу 
першого автора матеріалів (Іваненко_тези, Іваненко_оплата). У темі листа прохання зазначити назву 
секції. 
Організаційний внесок за участь у конференції - 100 грн. Оргвнесок включає вартість збірника матеріалів 
конференції та сертифікат учасника (в електронному форматі). Збірник буде оприлюднено на сайті ЧНТУ. 

Банківські реквізити для оплати 
14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95 
Чернігівський національний технологічний університет 
банк ДКСУ у м. Київ, МФО 820172 
Код ЗКПО: 0546 0798 
Номер рахунку: UA 678 201 720 31327 1001 202 006996 

 
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ 

Тези доповіді надаються українською чи англійською мовами (до 3-х сторінок тексту А4 з полями 20 мм 
/Arial, 12 пт, інтервал 1) разом з квитанцією про сплату організаційного внеску. Обов'язкові посилання на 
першоджерела (до 4-х назв) згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015.  

 
Робочі мови: українська, англійська, німецька, російська, польська. 
 
Відповідальність за матеріали, наведені у публікації, несе автор. Редакція розглядає надходження 
публікації як згоду дописувача (ів) щодо передачі авторського права на використання твору 
(тиражування, розповсюдження т. ін.). 

Зразок оформлення тез 
СИСТЕМА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Іванов І. І., к.е.н., доцент 
Чернігівський національний технологічний університет (Україна) 

ivan@ukr.net 
 

Основний текст основний текст основний текст основний текст основний текст основний текст основний текст 
основний текст основний текст основний текст основний текст основний текст основний текст основний текст 

основний текст основний текст основний текст 
Список використаних джерел 

1. Петров І.І. (2019). Управління ризиками на підприємстві. Інтелект ХХІ. № 3. С. 107-117. 


