Київська школа економіки запрошує всіх зацікавлених студентів та викладачів з
України, Білорусі та Молдови взяти участь у Конференції студентів та викладачів на тему
“РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК – МАЛЕНЬКІ СКЛАДОВІ ВЕЛИКОГО УСПІХУ”,
яка відбудеться 9-10 квітня 2011 року в Києві.
Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників конференції покриває KSE.
Кінцевий термін подачі робіт: 1 березня 2011 року на conference@kse.org.ua

Для студентів:
Ми чекаємо на есе та дослідницькі роботи студентів, які використовують статистику чи
економетрику та спираються на економічні моделі, теорії та економічне обґрунтування
для аналізу різноманітних питань регіонального економічного розвитку в Україні,
Молдові та Білорусі. Роботи можуть досліджувати такі питання (але не обмежуються
ними):










Регіональні відмінності в економічному розвитку
Створення та закриття бізнесу як фактор регіонального економічного розвитку
Маятниковий трудовий рух, внутрішня міграційна динаміка, людський капітал та
економічний розвиток
Обґрунтування регіональних відмінностей оплати праці
Якість місцевих державних послуг та їхній вплив на економічний розвиток
Транспорт, зв'язок, електропостачання, водопостачання, утилізація відходів,
каналізація та землекористування в економічному розвитку
Місцевий економічний розвиток на основі туризму: фактори успіху
Парки, доступне житло, попередження злочинності та інші зручності як ключові
фактори регіонального розвитку
Природні ресурси та екологія в регіональному розвитку

Есе та дослідницькі роботи мають представляти власне дослідження студента або
ґрунтуватися на відповідних роботах інших дослідників з обов’язковим додатковим
аналізом, проведеним студентом.
Найкращі студентські есе та дослідницькі роботи будуть нагороджені призами:
$200 – за перше місце, $100 – за друге місце.
Студентські роботи мають бути написані англійською мовою.
Для викладачів:
Додатково ми організовуємо секцію для викладачів, щоб зібрати разом викладачів (від
аспірантів до професорів) будь-яких економічних курсів університетів України, Білорусі
та Молдови та обмінятися досвідом. У KSE ми віримо, що використання реальних
прикладів у навчальному процесі значно підвищує розуміння студентами різноманітних
економічних понять. Багато наших колег з інших університетів поділяють таку думку. На
цю секцію ми очікуємо заявки від викладачів, які творчо використовують регіональні
проекти розвитку як case-studies чи інші навчальні інструменти у викладанні економічних
дисциплін. Роботи викладачів можна подавати англійською або українською/російською
мовою.

Усі, хто зацікавлений в участі в конференції, мають надіслати свої есе, дослідницькі
роботи (для студентів) та заявки (для викладачів) разом із заповненою аплікаційною
формою із зазначенням категорії (есе, наукова робота чи заявка) до 1 березня 2011 року
на адресу conference@kse.org.ua.
Усі аплікати будуть повідомлені про результати відбору до 15 березня 2011 року. Відбір
буде проводити комітет, який складається з викладачів KSE. Автори найкращих робіт
будуть запрошені презентувати свої роботи на Конференції для студентів та викладачів,
яка відбудеться 9-10 квітня 2011 року в KSE.
Вимоги до заявок у додатку.
Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників конференції покриває KSE.

З питаннями звертайтесь: 38-044-492 8012 (внут. 119), conference@kse.org.ua.
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