
ЗАЯВКА 
на участь у роботі Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції 
«Соціально-економічний розвиток 

України та її регіонів: проблеми науки та 
практики» 

 
Прізвище __________________________________ 
Ім’я _______________________________________ 
По батькові ________________________________ 
Назва організації ____________________________ 
___________________________________________ 
Посада ____________________________________ 
Науковий ступінь ___________________________ 
Вчене звання _______________________________ 
Поштова адреса (з індексом) __________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Телефон/факс ______________________________ 
___________________________________________ 
E-mail _____________________________________ 
Номер і назва секції _________________________ 
___________________________________________ 
Назва доповіді ______________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
УДК ______________________________________ 
 
Форма публікації (потрібне підкреслити) 

 тези доповіді; 
 стаття у фаховому виданні; 
 монографія. 

 
Кількість необхідних примірників _____________ 

 
__________                      
     Дата 

АДРЕСА 
організаційного комітету 

Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції 

«Соціально-економічний розвиток 
України та її регіонів: проблеми науки та 

практики» 
 
 

Харківський національний економічний університет  
ім. С. Кузнеця,  

пр. Леніна, 9-а, м. Харків, Україна, 61166 
 
 

Науково-дослідний центр індустріальних проблем 
розвитку НАН України, 
Держпром, 7 під’їзд, 

8 поверх, площа Свободи, 5,  
м. Харків, Україна, 61022 

 
 

Телефони для довідок: 
+38(050) 841-47-77 

Александрова Каріна Михайлівна 
 
 

Подання матеріалів на сайті: 
http://konfecon.com.ua/pages/1/registration_submis

sion_materials.html 
 

Подання матеріалів на e-mail конференції: 
konfeconom@gmail.com 

 
 

Інформаційна підтримка: 
журнали «Бізнес Інформ» та «Проблеми економіки» 

(представлені в міжнародних інформаційних 
та наукометричних базах) 

http://www.business-inform.net 
http://www.problecon.com 

 

     
Харківський національний економічний 

університет імені С. Кузнеця  
Науково-дослідний центр індустріальних проблем 

розвитку НАН України 
Університет ЛІОН 2 ім. Люм’єра 

Братиславський економічний університет 
Вища Школа менеджменту та іноземних мов 

 

          
 

 
 

Вища школа «Humanitas» 
Громадська організація 

 «ВІВАТ СОКРАТ» 
 

МІЖНАРОДНА 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 
«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

РОЗВИТОК УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ: 
ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ» 

22 – 23 травня 2015 рік 
м. Харків 

 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-практичній 
інтернет-конференції «Соціально-економічний розвиток 
України та її регіонів: проблеми науки та практики», яка 
відбудеться в м. Харкові 22 – 23 травня 2015 р. 

Мета конференції – обговорення наукових і практичних 
проблем соціально-економічного розвитку України та її регіонів. 

Секції конференції: 
Секція 1. Стратегія соціально-економічного розвитку України 

та її регіонів. 
Секція 2. Статистичне моделювання соціально-економічного 

розвитку національної економіки: проблеми, тенденції, досвід. 
Секція 3. Аналітичне забезпечення розвитку промислового 

підприємства. 
Секція 4. Механізми інституціоналізації структурно-інно-

ваційних трансформацій національної економіки: сутність, 
проблеми розвитку, оцінка ефективності. 

В період конференції планується робота круглого столу: 
«Проблеми глобальної економіки та їх наслідки для 
економік країн, що розвиваються» 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 
За результатами конференції буде видано: 

 статті у фаховому журналі (мова – українська, 
російська, англійська); 

 електронне видання тез доповідей (мова – українська, 
російська, англійська); 

 колективні монографії з проблем забезпечення 
конкурентоспроможності та інноваційної діяльності суб’єктів 
господарювання. Участь у монографіях платна, на конкурсних 
засадах. Оплата здійснюється після підтвердження прийняття 
матеріалу до друку. 

Вартість публікації матеріалів та отримання одного збірника 
тез становить 30 грн за одну сторінку + 15 грн – сплата 
поштових витрат (для учасників з інших міст). Кожен додатковий 
примірник видання оплачується окремо. 

Кошти потрібно перераховувати за такими реквізитами: 
м. Харків, ПАТ Банк «Грант» р/р 26003029497 
МФО 351607, ЄДРПОУ 2678313384 
ФОП Александрова Каріна Михайлівна 
Призначення платежу: За видавництво матеріалів конференції 

«Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: 
проблеми науки та практики». Без ПДВ. (П. І. Б.) 

 
З повагою, Організаційний комітет

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ ПОТРІБНО 
надіслати матеріали до 22 квітня 2015 р. Це можна 
зробити двома способами: 1 – зареєструватися на 
сайті конференції, додати текст тез доповіді та у 
відповідному полі вказати реквізити квитанції про 
сплату коштів; 2 – подати заявку на участь, текст тез та 
скановану квитанцію про сплату коштів на e-mail 
конференції. Всі матеріали надсилаються в 
електронному вигляді. Назви файлів повинні містити 
прізвище першого автора та вид матеріалу: наприклад, 
Шевченко-тези, Шевченко-оплата, Шевченко-заявка. 

 
ВИМОГИ ЩОДО 

ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
Оформлення тез доповіді має відповідати наступним 

вимогам: 
Шрифт: TimesNewRoman 14 кегль, інтервал – 1,5, поля – 

20 мм з усіх боків сторінки. 
Обсяг тез – 3–4 повні сторінки зі списком літератури. 
Тези мають містити: 
– УДК у верхньому лівому кутку; 
– нижче посередині сторінки – назва доповіді; 
– під назвою доповіді вказується повністю прізвище, 

ім’я та по батькові, вчений ступінь і звання автора, 
посада та місце роботи. Також вказується електронна 
адреса для кожного автора; 

– через один рядок – текст матеріалу; 
 
Статті до журналів «Бізнес Інформ» та «Проблеми 

економіки» надсилаються окремо на електронні адреси цих 
журналів: 

biz_inf@ukr.net– до журналу «Бізнес Інформ»; 
red.poe@mail.ru– до журналу «Проблеми економіки». 

До статті обов’язково має додаватися заявка на участь у 
конференції «Соціально-економічний розвиток України 
та її регіонів: проблеми науки та практики». 

Ознайомитися з умовами публікації та вимогами до 
статей можна на сайтах цих журналів: 

www.business-inform.net – «Бізнес Інформ»; 
www.problecon.com – «Проблеми економіки». 
 
Оплата за публікацію статті в журналі здійснюється 

тільки після отримання рахунку на оплату від цих 
журналів! 

 
Оргкомітет залишає за собою право рецензування і 

відбору тез доповідей та статей щодо їх відповідності 
вимогам.  

 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Пономаренко В. С. – д. е. н., професор, ректор 
Харківського національного економічного університе-
ту ім. С. Кузнеця, співголова оргкомітету (м. Харків, 
Україна) 
Кизим М. О. – д. е. н., професор, директор Науково-
дослідного центру індустріальних проблем розвитку 
НАН України, співголова оргкомітету (м. Харків, 
Україна) 
Іванов Ю. Б. – д. е. н., професор, заступник директора 
Науково-дослідного центру індустріальних проблем 
розвитку НАН України (м. Харків, Україна) 
Раєвнева О. В. – д. е. н., професор, завідувач кафедри 
статистики та економічного прогнозування 
Харківського національного економічного університе-
ту ім. С. Кузнеця, співголова оргкомітету (м. Харків, 
Україна) 
Отенко І. П. – д. е. н., професор, завідувач кафедри 
економічного аналізу Харківського національного 
економічного університету ім. С. Кузнеця (м. Харків, 
Україна) 
Попов О. Є. – д. е. н., професор, завідувач кафедри 
політичної економії Харківського національного 
економічного університету ім. С. Кузнеця (м. Харків, 
Україна) 
Володимир Гонда – к. е. н., професор кафедри еконо-
мічної теорії народногосподарського факультету 
Економічного університету Братислави (м. Братисла-
ва, Словаччина) 
Богуслав Блихарський – член громадської ради 
адміністрації м. Сосновіца (м. Сосновіца, Польща) 
Ральф Буссе – член спілки податкових консультантів 
(м. Галле, Німеччина) 
Андрій Ліманський – ректор, завідувач кафедри 
маркетингу Вищої школи управління маркетингом і 
іноземних мов (м. Катовіце, Польща) 
Майя Хижи – керівник департаменту по міжнародній 
роботі Вищої школи «Humanitas» (м. Сосновіца, 
Польша) 
Дубровіна Н. А. – к. е. н., доцент, віце-президент 
громадської організації «ВІВАТ СОКРАТ» (м. Харків, 
Україна) 
 


