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23 квітня 2021 року 

Київ 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Інформуємо Вас про проведення Круглого столу 

«Антикризове управління: імператив сучасної 

економіки», який відбудеться 23 квітня 2021 року на 

базі ВНЗ «Університеті економіки та права «КРОК». До 

участі запрошуються науковці, науково-педагогічні 

працівники, здобувачі вищої освіти усіх рівнів 

навчання, представники державних установ, 

комерційних фірм і громадських організацій, чия 

діяльність має відношення до тематики заходу. 

Мета круглого столу: обговорення впливу 

сучасної кризи на функціонування бізнесу та 

державних інституцій, успішних кейсів антикризового 

управління українських підприємств і напрямків 

трансформації системи їх антикризового управління. 
 

Тематичні напрямки роботи круглого столу: 

1. Держава: гарант чи загроза економічної 

безпеки? 

2. Застосування антикризових заходів у сучасних 

умовах (реальні кейси українських підприємств). 

3. Зміна парадигми антикризового менеджменту. 

4. Корпоративне управління безпекою бізнесу. 

5. Проблеми захисту від рейдерів та колекторів. 
 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

Університет економіки та права «КРОК», 03113,  

м. Київ, вул. Табірна, 30-32 
 

КОНТАКТИ: 

Відповідальна особа за розміщення матеріалів та 

організацію круглого столу: 

Чумаченко Ольга Григорівна, доцент кафедри 

національної економіки та фінансів, к.е.н., доцент 

тел.: +38(067) 565-99-34, OlgaCh@krok.edu.ua 

Перепелиця Галина Миколаївна, старший методист 

кафедри національної економіки та фінансів 

тел.: (044) 455-57-12, вн. 121, GalinaPM@krok.edu.ua 

ПРАВИЛА НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ! 

 

1. До публікації приймаються наукові праці, які не 

публікувалися раніше. 

2. Для участі необхідно зареєструватися та 

завантажити матеріали за посиланням: 

https://conf.krok.edu.ua/ACM/ACM 

та додатково надіслати матеріали на адресу: 

OlgaCh@krok.edu.ua 

3. За результатами роботи круглого столу 

передбачається: 

 розміщення матеріалів доповідей учасників на 

платформі https://conf.krok.edu.ua/; 

 підготовка рекомендацій для державних 

органів, громадських неурядових організацій та всіх 

зацікавлених осіб. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ  

 
Матеріали повинні мати формат А4 через 1,5 

міжрядковий інтервал. Обсяг має становити не більше 
3 сторінок та рахується із списком використаних 
джерел. Текст має бути вирівняний з обох сторін 
(шрифт Times New Roman, кегль 12), абзацний 
відступ – 1,25 см. Всі поля 20 мм. Графічні матеріали 
та формули не допускаються. Сторінки не 
нумеруються. Слова друкуються без переносів. На 
початку зазначаються прізвище, ім’я та по-батькові 
автора (авторів), нижче - науковий ступінь, вчене 
звання, з нового рядка – назва установи, місто та 
країна, e-mail, ORCID (для науково педагогічних 
працівників, науковців, аспірантів). Через інтервал – 
назва великими літерами, через інтервал – текст. 
Наприкінці подається список використаних джерел, 
оформлених відповідно з вимогами ДАК України 
(ДСТУ 8302:2015) або APA (American Psychological 
Association style). Обов’язкові посилання на 
використані джерела прохання подавати по мірі 
згадування їх у тексті рукопису. 

Ім’я файлу – прізвище першого автора. 
(наприклад: ivanov_tezy.doc). 
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Робочі мови конференції: 

українська та англійська 
 
 

Відповідальність за зміст матеріалів несуть 
автори. Матеріали повинні бути ретельно перевірені 
згідно з нормами правопису та орфографії. 

 

 

 

 

Круглий стіл буде проводитись онлайн. 
Усім зареєстрованим учасникам буде надіслано 
запрошення для приєднання до участі у заході.  

Початок о 14.30 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
 
Грушко В.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри 

національної економіки та фінансів ВНЗ «Університет 

економіки та права «КРОК». 

 

Лазебник Л.Л., д.е.н., професор, завідувач кафедри 

економіки підприємства Університету державної 

фіскальної служби України. 

 

Бобров Є.А., д.е.н., доцент, професор кафедри 

національної економіки та фінансів ВНЗ «Університет 

економіки та права «КРОК». 

 

Гурочкіна В.В., д.е.н., доцент, доцент кафедри 

економіки підприємства Університету державної 

фіскальної служби України. 

 

Румик І.І. д.е.н., доцент, доцент кафедри національної 

економіки та фінансів Університету економіки та права 

«КРОК». 

 

Калач Г.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки 

підприємства Університету державної фіскальної 

служби України. 

 

Чумаченко О.Г., к.е.н., доцент, доцент кафедри 

національної економіки та фінансів Університету 

економіки та права «КРОК». 

 

Марченко О.І., к.е.н., доцент, доцент кафедри 

економіки підприємства Університету державної 

фіскальної служби України. 

 

Бібіченко А.В., директор ТОВ «КРОУ БІСІ УКРАЇНА» 

 

 

 
 
 

ЗАПРОШЕННЯ ДО ДРУКУ У ВИДАННЯХ!  
 

Організатори круглого столу запрошують до друку у 
виданнях Університету: 

- фаховому виданні «Вчені записки Університету 
«КРОК», яке згідно із наказом МОН №886 від 
02.07.2020 р. включено до Переліку наукових фахових 
видань України, категорія «Б», з економічних наук. 

Детальна інформація про видання за посиланням: 
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-
universitetu-krok/about.  

- збірнику наукових праць «Legal Bulletin» до 
якого можна подавати матеріал з юридичних наук. 

Детальна інформація про видання за посиланням: 
http://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-
journal.  

 

Зразок оформлення матеріалів 

 

Іванов Іван Іванович, 

к.е.н, доцент,доцент кафедри маркетингу, 

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна, 

e-mail:ivanov_i.i@ukr.net, 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6874-3201 

 

Петров Ігор Ігорович, 

студент кафедри маркетингу, 

ВНЗ «Університет економіки та права, м. Київ, Україна, 

e-mail: petrov_i.i@ukr.net 

 

МЕХАНІЗМ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сучасний стан економіки зумовлює необхідність удосконалення 

механізму антикризового управління підприємства… 

 

Список використаних джерел: 

1. Густенюк О. М. Участь держави у формуванні 

інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства. Фінанси 

України. 2020. №1. С. 51-54. 

 

Всі матеріали, оформлені згідно з вимогами, 
повинні надійти до оргкомітету до 

 
 

16 квітня 2021 року 
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