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Прізвище _____________________________
Ім'я __________________________________
По батькові____________________________
Назва організації_______________________
______________________________________
Посада________________________________
Науковий ступінь ______________________
Вчене звання__________________________
Поштова адреса (з індексом)_____________
______________________________________
Телефон/факс __________________________
Е-mail ________________________________
Назва доповіді (номер секції)

_________________________________
_____
УДК__________________________________
Необхідність використання мультимедійної
апаратури_____________
Планую (потрібне виділити):
q виступити з доповіддю (до 10 хв.);
q виступити з інформацією (до 5 хв.)
q взяти участь як слухач.
_____________
Дата

______________
Підпис

Побажання ___________________________

Кафедра статистики та економічного
прогнозування,
Харківський національний економічний
університет
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Харківський національний економічний
університет МОН України
Науково-дослідний центр індустріальних
проблем розвитку НАН України
Вища школа бізнесу Томського державного
університету
Уральський федеральний університет

пр. Леніна, 9 А, Харків, Україна, 61001
е-mail:conference_ukraine-2011@mail.ru
Довідки за телефоном:
(057) 758-77-10, дод. 3-57
Гриневич Людмила Володимирівна
Рябко Антоніна Вікторівна

Інформаційна підтримка
журнал «Бизнес Информ»
Харківського національного
економічного університету

rm

y

ABB

F T ra n sf o

lic

АДРЕСА
організаційного комітету
Міжнародної науково-практичної
конференції
«Соціально-економічний розвиток
України і її регіонів: проблеми
науки і практики»
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ЗАЯВКА
на участь в роботі
Міжнародної науково-практичної
конференції
«Соціально-економічний розвиток
України і її регіонів: проблеми
науки і практики»
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University of Economics Bratislava Faculty of
National Economy
Wyższa Szkoła Humanitas
Громадська організація
«ВІВАТ СОКРАТ»

МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
«Соціально-економічний розвиток
України і її регіонів:
проблеми науки і
практики»
19-20 травня 2011 року
м. Харків
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
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ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ ПОТРІБНО
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Шановні колеги!
w
om
w.
Вас до участі в Міжнародній
A B B Y Y . cЗапрошуємо
науково-практичній
конференції
«Соціальноекономічний розвиток України і її регіонів:
проблеми науки і практики» в м. Харкові.
Мета конференції – обговорення наукових і
практичних проблем соціально-економічного розвитку
України та її регіонів.
Секції конференції:
Ñåêö³ 1.Науково-практичні проблеми соціальноекономічного розвитку України та її регіонів.
Ñåêö³ 2.Інструменти
фінансово-податкового
регулювання соціально-економічного розвитку.
Ñåêö³ 3.Статистичні методи та моделі в
управлінні соціально-економічними процесами.
В рамках конференції буде проводитися Круглий
стіл на тему «Проблеми глобальної економіки та їх
наслідки для економік країн, що розвиваються».
За результатами конференції планується видання:
ü статей у фаховому журналі (мова – російська,
англійська);
ü тез доповідей у спеціальному збірнику (мова –
українська, російська, англійська).
Персональне запрошення до участі в роботі
конференції буде надіслано Вам після отримання заявки.
Проїзд, проживання та харчування здійснюються за
рахунок учасників конференції.
Організаційний внесок за участь у конференції
становить 50 грн. (вартість видання тез та статей
конференції оплачується окремо).
Вартість видання одного примірника збірника тез
становить 110 грн., однієї сторінки статті в фаховому
виданні - 35 грн. Кожен додатковий примірник видання
оплачується окремо.
Кошти потрібно перераховувати за реквізитами:
м. Харків, Банк «Грант» р/р 26003029497 МФО 351607
ЄРДПОУ 2678313384 ФОП Александрова Каріна
Михайлівна. Призначення платежу: За видавництво
матеріалів
конференції
«Соціально-економічний
розвиток регіонів України: проблеми науки і практики»
та отримання консультаційних послуг. Без ПДВ.( П.І.Б.)
Іноземні учасники сплачують організаційний
внесок на початку конференції.
З повагою
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
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ВИМОГИ
ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ І ТЕЗ
Шрифт: ТimesNewRoman 14 кегль, інтервал –
1,5, поля – 20 мм з усіх боків сторінки.
Обсяг: 5-8 сторінок разом зі списком
літератури (для статті); 2-3 сторінки зі списком
літератури (для тез).
Оформлення: у верхньому лівому кутку
вказується УДК;
нижче по середині сторінки – назва доповіді
(всі
літери
прописні,
жирний
шрифт,
ТimesNewRoman 14);
праворуч у верхньому кутку сторінки
потрібно вказати П.І.Б. (повністю), ступінь і
звання автора, місце роботи;
через один рядок - текст матеріалу.
Анотація (тільки для статей): до тексту
статті має бути додана анотація до 5 рядків на мові
статті.
Робоча мова конференції: українська,
російська, англійська.
Вимоги до оформлення в електронному
вигляді можна знайти на сайті:
http://www.hdeu.edu.ua/ua/science/confer
До публікації у спеціалізованому виданні
приймаються виключно статті за авторством (або
співавторством) учених з науковим ступенем.
Зміст статей обов'язково повинен відповідати
вимогам ВАК України (лист ВАК від
15.01.2003 р.).
Статті, які не відповідають тематиці
конференції, вимогам щодо оформлення (зокрема,
за кількістю сторінок) прийматися не будуть.
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Пономаренко В. С. – д.е.н., проф., ректор
A B B Y Y.c
Харківського
національного
економічного
університету, голова оргкомітету (Україна)
Кизим М. О. – д.е.н., проф., директор Науководослідного центру індустріальних проблем
розвитку НАН України, співголова оргкомітету
(Україна)
Іванов Ю. Б. – д.е.н., проф., заст. директора з
наукової роботи Науково-дослідного центру
індустріальних проблем розвитку НАН України,
проф. кафедри оподаткування Харківського
національного
економічного
університету
заступник голови оргкомітету (Україна)
Раєвнєва О.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри
статистики та економічного прогнозування Харківського національного економічного університету заступник голови оргкомітету (Україна)
Володимир Гонда — к.е.н., доц., заст. декану
економічного
факультету
Економічного
університету
Братислави
(м.
Братислава,
Словаччина);
Майя Хижи — керівник департаменту по
міжнародній роботі Вишої школи “Хуманітос” (м.
Сосновіца, Польша);
Богуслав Блихарський – член громадської ради
адміністрації м. Сосновиць (м. Сосновиць,
Польша);
Буссе Ральф – член спілки податкових
консультантів (Німеччина, Галле);
Майбуров І.А. – д.е.н., проф., зав. кафедрою фінансів та податкового менеджменту Уральського
федерального університету (м. Екатеринбург,
Росія)
Татаркін О.І. - д.е.н., проф., академік РАН,
директор інституту економіки Уральського
відділення РАН (м. Екатеринбург,Росія);
Іващенко Г.О. - к.е.н., доц., декан факультету
статистики та економічного моделювання Вищої
школи бізнесу Томського державного університету
(Росія);
Гавкалова Н.Л. – д.е.н., доц., зав. кафедри
регіональної економіки Харківського національного економічного університету (Україна)

w
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надіслати до 14 квітня 2011 р. в оргкомітет заявку
на участь (форма додається), текст статті або тез
доповіді (у примірниках паперовому (підписаний
усіма авторами) та електронному вигляді) і копію
квитанції про сплату організаційного внеску та
оплати вартості видання тез або статтей.
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Дубровіна Н.А. – к.е.н., доцент, віце-президент
громадської організації «ВІВАТ СОКРАТ»
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Приклад оформлення статей конференції

УДК 005.32:331.108.43
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Петров Семен Иванович,
канд. экон. наук, доцент кафедры
статистики и экономического прогнозирования
Харьковский национальный экономический университет
Аннотация. В статье рассмотрены существующие подходы к оценке
уровня конкурентоспособности персонала предприятия, а также выделены
основные методы, с помощью которых современные экономисты решают
проблему оценки уровня конкурентоспособности персонала предприятия.
Повышение уровня конкурентоспособности украинских предприятий на
внутреннем и внешнем рынках является одним из приоритетных направлений
деятельности государства…………
Література

Приклад оформлення тез конференції
УДК 005.32:331.108.43
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Петров Семен Иванович,
канд. экон. наук, доцент кафедры
статистики и экономического прогнозирования
Харьковский национальный экономический университет
Повышение уровня конкурентоспособности украинских предприятий на
внутреннем и внешнем рынках является одним из приоритетных направлений
деятельности государства…………
Література
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