РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ
IV С И М П О З І У М У
10 листопада 2011 року
Харківський інститут фінансів УДУФМТ,
пров. Плетньовський, 5
Реєстрація
9.00 - 10.00
ауд. 311,
3-й поверх
Кава - брейк

10.00 - 11.30
актова зала,
3-й поверх

Пленарне
засідання

11.30-11.45

Перерва

11.45- 14.30

Робота в
секціях

14.30 - 15.30

Обід

15.30 - 17.00
актова зала,
3-й поверх

Підсумкове
пленарне
засідання

КОНТАКТИ
Телефон/факс д л я довідок:
(057) 731-26-87 - організаційний відділ з
питань наукових досліджень.
(057) 760-16-24 - редакційно-видавничий
відділ
Е-таі1: 8СІепсе_сопі@икг.пеі
Адреса ХІФ УДУФМТ:
пров. Плетньовський, 5, м. Харків, 61003.

Р Г А Н І З А Ц І Й Н И Й КОМІТ)
Голова: Похрешух О.О. - д ю н., проф., ректор
Українського державного університету фінансів та міжнародної
торгівлі.
Заступник голови: Мещержхов В. О. - к.ю.н., доц., проректор
з науково-методичної роботи та міжнародних програм
Українського державного університету фінансів та міжнародної
торгівлі;
Голояій В. М. - к.держ.упр., в.о. директора Харківського
інституту фінансів УДУФМТ;
Секретарі
Саачеюсо
І.
Г.
к.держ.упр.,
керівник
організаційного
відділу
з
питань
наукових
досліджень
Харківського інституту фінансів УДУФМТ;
Члени оргкомітету! Сапроков Ю.А. - заступник голови
Харківської обласної державної адміністрації;
Аяерпшн С.В. - начальник Головного управління економіки
Харківської обласної державної адміністрації;
Варнадій З.С. - д.е.н., проф., начальник НДЦ з проблем
оподаткування
Національного
університету
Державної
податкової служби України;
Власюк О.С. - д.е.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки,
Перший віце-президент Академії фінансового управління;
Воробьйоа Ю. М. - д.е.н., проф., завідувач кафедри фінанси і
кредит Національної академії природоохоронного і курортного
будівництва;
Хвпо
В.М.
- д.філос.н,,
проф., керівник
комплексу
•Демократичне державне управління* Національної академії
державного управління при Президентові України;
Овсянкіхов С. І. - начальник Головного фінансового управління
Харківської обласної державної адміністрації;
Таукешева Т. Д. - к.е.н., доц. заступник міського головидиректор Департаменте бюджету і фінансів Харківської міської
ради, Президент Асоціації фінансистів України, Заслужений
економіст України;
Ахдріс Сарковнч - д.е.н., проф., ректор Вищої школи фінансів
та бізнесу;
Лттілж Бедатіні - Кенеж - канцлер Коледжу Короля Сигізмунда;
Гражняа Стартіене - д.е.н., професор, декан факультету
економіки
і
менеджменту
Каунаського
Технологічного
університету;
Ллзовсьхий Д . Н. - д.т.н., проф., ректор Полоцького державного
університету;
Н і р п ш с А. А. - к.е.н., доц., ректор Білоруського торговоекономічного університету споживчої кооперації;
Окорокова Г. П. - к.е.н., доц., ректор Курського інституту
менеджменту, економіки і бізнесу;
Петер Сзатмарі - доктор, професор, директор Інституту
міжнародних та політичних наук Коледжу Короля Сигізмунда;
Суша Н. В. - д.е.н., проф., ректор Мінського інституту
управління;
Грккекмо Л. В. - головний бухгалтер Харківського інституту
фінансів УДУФМТ.
Лашшш
В.І. д.ф.-м.н.,
проф.,
кафедри
економікоматематичних методів та інформаційних технологій Харківського
інституту фінансів УДУФМТ;
Мостовий Г. І. - к.е.н., проф., заступник директора з наукової
роботи та міжнародних зв'язків Харківського інституту фінансів
УДУФМТ;
Фомекко Ю. С. - заступник директора з фінансової та
господарської роботи Харківського інституту фінансів УДУФМТ;
Юдакоа О. М. - заступник директора з перспективного розвитку
Харківського інституту фінансів УДУФМТ.

Міністерство фінансів України
Харківська обласна державна адміністрація
Державна навчально-наукова установа
«Академія фінансового управління»
Український державний університет фінансів
та міжнародної торгівлі
Харківський інститут фінансів УДУФМТ
Курський інститут менеджмент,
економіки і бізнесу (Російська Федерація)
Коледж Короля Сигізмунда (Угорщина)
Каунаський Технологічний університет (Литва)
Мінський інститут управління (Білорусь)
Білоруський торгово-економічний університет
споживчої кооперації (Білорусь)
Полоцький державний університет (Білорусь)
Вища школа фінансів та бізнесу (Латвія)

IV Симпозіум
«Трансформація фінансових
відносин в умовах економічної
глобалізації»

м. Харків
10 листопада 2011 року

І/ЇЧ _

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
IV Симпозіуму
«Трансформація фінансових відносин в
умовах економічної глобалізації»,
який відбудеться 10 листопада 2011 року
в Харківському інституті фінансів УДУФМТ.
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ СЕКЦІЙ

Секція
1
Секція
2
Секція
3
Секція
4

Секція
5
Секція
б

«Україна в сучасних
глобалізаційинх процесах:
фінансовий аспект»
«Концепції розвитку обліку,
аудиту та економічного аналізу
через призму глобалізації
економіки»
«Системна трансформація
суспільства: геоекоиоміка,
управління, право»
«Розвиток фінансової системи
України в умовах інтеграції в
міжнародний фінансовий
простір»
«Інноваційні процеси в
освітньо-культурній сфері
сучасної України»
«Економіко-математичне
моделювання, інформаційні
системи і технології в економіці»

Робочі мови симпозіуму: українська, російська,
англійська.
Симпозіум зареєстровано в Плані проведення
комунікативних заходів з проблем вищої освіти
професорсько-викладацького складу в системі
Міністерства освіти і науки, молоді та споріу
України на 2011 рік (Лист Міністерства освіти і
науки,
молоді
та
споріу
України
від
19.01.201 Іроку № 1/9-30) та Українському інституті
науково-технічної і економічної інформації.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Яковенко 1.1.
к.е.н., доцент
Харківського інституту фінансів У Д У Ф М Т
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР
ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ

Р^

УМОВИ УЧАСТІ ТА ВИДАННЯ
МАТЕРІАЛІВ
Для участі в роботі симпозіуму необхідно до
31 жовтня 2011 р. надіслати оргкомітету на
електронну адресу та поштою:
- тези доповіді (на дискеті або СБ з
розширенням .(іос, названі прізвищем автора
та N8 обраної секції);
- заявку на участь у симпозіуму (зразок
додається);
- копію квитанції про сплату організаційного
внеску (якщо електронною поштою то скановану
копію);
- електронний варіант тез доповідей та
заявки приймаються на електронну адресу
8сіепсе_сопГ@икг.пеІ
(названі
прізвищем
автора та № обраної секції):
Автори тез сплачують організаційний внесок у
сумі 100 гри., який буде використано для
відшкодування витрат на публікацію матеріалів,
забезпечення
учасників
супровідними
матеріалами. Оплата за публікацію здійснюється
за наступними реквізитами:
р/р ХІФ УДУФМТ - 31258272210039 в ГУ ДКУ в
Харківській обл., МФО 851011, код в ЄДРПОУ
35429942.
Обов'язково вказати призначення платежу
«За редакційно-видавничі послуги» та ПІБ
автора! ів).
За результатами роботи симпозіуму,
видано збірник наукових праць.

буде

Витрати на проїзд, проживання та
харчування - за рахунок коштів учасників.

Тези доповідей не більше 3 сторінок
друкованого тексту набраного у редакторі М8
МУогсІ. Шрифт Т і т е з
Котап, розміром
14пт, через 1 інтервал між рядками, всі поля по
2см.
Відступ на абзац 1,25 - не користуватися
кнопкою табуляції.
ПІБ автора друкується у верхньому правому
куті листа, ім'я та по-батькові - тільки ініціали,
жирним шрифтом. На наступному рядку
вказується науковий ступінь автора та його
вчене звання, назва навчального закладу
(повністю), через 1 інтервал - по центру
напівжирним шрифтом, великими літерами назва доповіді.
Тези, які не відповідають вимогам,
включені до збірки не будуть!
ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТІ В
СИМПОЗІУМІ
ПІБ
Науковий ступінь (за наявністю)
Посада
Повна назва ВНЗ
Контактний телефон/факс,
Е-таі1
Адреса (з поштовим індексом)
№ обраної секції
Планую:
- виступити з доповіддю на секції;
- взяти участь як слухач;
- друк тез у збірнику наукових
праць;
Потреба у технічних засобах:
- так
- ні
Потреба в гуртожитку
- так
- ні
дата та час заїзду
дата та час від'їзду
Дата

