ЗАЯВКА УЧАСНИКА:

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

в ввввввввввввввввввв
1.ввввввввввввввввввв
Обсяг тез до 3 друкованих сторінок формату
А4. Розмір полів по 2 см; шрифт Arial - 12 пт;
між рядками – 1 інтервал; відступ на
ввввввввввввввввввв відстань
ввввв
початку абзацу - 1 см. Текстовий редактор
Word (версія 97 і вище). Таблиці та
ввввввввввввввввввв Microsoft
малюнки
оформляються
за
допомогою
Microsoft Word.
ввввввввввввввввввв
2. Зразок оформлення тез:
1, 2, 3, 4, 5, 6…..
ввввввввввввввввввв
ТЕМА ДОПОВІДІ
ввввввввввввввввввв 2. Зразок оформлення доповіді
Прізвище, ініціали
ввввввввввввввввввв
Науковий керівник:
прізвище, ініціали, науковий ступень
Інститут економіки і міжнародних відносин
Назва вищого навчального закладу
ввввввввввввввввввв
ввввввв
Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна
ввввввввввввввввввв
вул. Мироносицька, 1, м. Харків, 61002
Реєстрація учасників конференції – 9 - 10
Електронний варіант обов'язково подається
ввввввввввввввввввв на3. CD-диску,
Е-maіl: econom.sno@gmail.com
набраний у редакторі Microsoft
(версія 2003 чи 2007), у форматі RTF.
ввввввввввввввввввв Word
Файли мають бути продубльовані.
повинний бути уважно вичитаний і
ввввввввввввввввввв Текст
перевірений автором.
ввввввввввввввввввв
участі в роботі конференції необхідно буде
ввввввввввввввввввв Для
при реєстрації сплатити оргвнесок у розмірі
90 грн., або перечислити за нижче вказаними
ввввввввввввввввввв банківськими реквізитами.
Одержувач: Харківський національний університет
ім. В.Н.Каразіна
ввввввввввввввввввв
Р/р 31256272210019
МФО 851011 в УДК у Харківській області
ввввввввввввввввв
Код ОКПО 02071205

Прізвище, ім'я та по батькові учасника:_______________
Студент/аспірант:_________________________________
Назва ВНЗ: _______________________________________
Адреса, індекс, телефон, факс ВНЗ:___________________
Факультет, курс, спеціальність, група (для студентів): ___
Кафедра, рік навчання (для аспірантів): _______________
Домашня адреса, контактний телефон(моб.):_____________
Е-maіl: ___________________________________________
Номер секції (вказати):
Назва доповіді: ____________________________________
Прізвище, ініціали науковогокерівника: _________
Науковий ступінь керівника: ________________________
Вчене звання керівника: ___________________________
Потреба в гуртожитку: ___________________________
Форма участі: заочна/виступ на конференції

УДК хххххх (12pt)
1 інтервал

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКР АЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАР АЗІНА
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИХ
ВІДНОСИН
СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

(14pt, великі літери,

«полужирный»)

1 інтервал

НАША АДРЕСА:

(12pt, п/ж)

1 інтервал
Текст доповіді….(14 pt)

00

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

00

ОРГ АНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Призначення платежу: 2201160/25010100
за участь у конференції: «Глобальні та локальні
проблеми.....»

«Глобальні та локальні
проблеми соціальноекономічного розвитку:
нові виклики та рішення»
Всеукраїнська науково-практична
конференція
студентів, аспірантів і молодих учених
6-7 квітня 2012 р

Харків - 2012

Шановні колеги!
в Студентське
на укове товариство інституту економіки і міжнародних відносин Харківсьввввввввввввввввввв
кого
національного університету імені В. Н. Каразіна запрошує взяти участь у роботі Всеукраїнввввввввввввввввввв
ської
науково-практичної конференції: Г лобальні та локальні проблеми соціальноекономічного
розвитку: нові виклики та ріввввввввввввввввввв
шення» студентів, аспірантів та молодих учених
Вашого
закладу, яка відбудеться 6-7 квітня 2012
ввввввввввввввввввв
р. у Харківському національному університеті
імені В. Н. Каразіна за адресою: вул. Мироносиввввввввввввввввввв
цька, 1, м. Харків 61002.
вввввввввввввввввв
1. Теоретичне осмислення соціально-економічних
ввввввввввввввввввв
наслідків глобалізації в трансформаційних
економіках.
ввввввввввввввввввв
2. Актуальні
проблеми стратегії і тактики управління соціально-економічним розвитком: підходи,ввввввввввввввввввв
інструменти, методи.
3. Фінансове-кредитне забезпечення сталого розвиткуввввввввввввввввввв
суб’єктів господарювання в національному господарстві України.
4. Г лобальна господарча система: нові погрози
та ввввввввввввввввввв
можливості.
5. Маркетингові та зовнішньоекономічні стратегії ввввввввввввввввввв
соціально-економічного розвитку.
6. Моделювання розвитку соціально-економічних
систем
в умовах глобалізації.
ввввввввввввввввввв
7. Інтерактивні моделі соціально-економічного
розвитку.
ввввввввввввввввввв
8. Проблеми теорії та практики економічної статистики в умовах інтеграційних економічних
ввввввввввввввввввв
процесів
в Україні.
9. Сучасні проблеми обліку та аудиту в Україні.
ввввввввввввввввв
«

,

НА КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБА ЧАЄТЬСЯРОБОТА
ТАКИХ ТЕМАТИЧНИХ НАПРЯМКІВ

Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська

Для участі в конференції необхідно до 23
ввввввввввввввввввв
березня 2012 р. надіслати заявку на участь та
відомості
про авторів (зразок додається), копію
ввввввввввввввввввв
квитанції про сплату організаційного внеску,
рецензію
наукового керівника, текст тез доповввввввввввввв
відей (у роздрукованому та електронному виді)
однією
з робочих мов, на адресу оргкомітету:
ввввввввввввввввввв
студентське наукове товариство, вул. Мироносицька,
1, м. Харків, 61002, або на e-mail:
1вввв

Бабич В.П. – проф., завідувач кафедри економіки та менеджменту.
Г лущенко В.В. - проф., завідувач кафедри
фінансів та кредиту.

econom.sno@gmail.com
Тел. 0 (572) 707-51-08

Коломієць Г.М. - проф., завідувач кафедри
міжнародної економіки.

Після проведення конференції тези доповідей
планується опублікувати у “Збірнику матеріалів
конференції”.
Проживання та харчування сплачується
учасниками самостійно. Зворотні квитки
прохання придбати завчасно.
ОРГ АНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

вввввв

Голова:

Александров В.В. - проф., перший проректор
Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна.
Заступники голови:
Давидов О.І. – доц., декан економічного факультету.
Гриценко А.А. – проф., член-кореспондент
НАН У країни, завідувач кафедри економічної
теорії та економічних методів управління.
Пуртов В.Ф. – доц., заступник декана економічного факультету з на укової та інноваційної
роботи.

Члени оргкомітету:

Задорожний Г.В. – проф. кафедри економічної теорії та економічних методів управління.

Кононова К.Ю. – доц. кафедри економічної
кібернетики та прикладної економіки, голова Ради молодих учених економічного факультету.
Меркулова Т.В. - проф., завідувач кафедри
економічної кібернетики та прикладної економіки.
Назиров З.Ф. – доц., завідувач кафедри математичних методів в економіці.
Євтушенко В.А. - доц., завідувач кафедри
маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.
Соболєв В.М. - проф., завідувач кафедри
статистики, обліку і а у диту.
Тютюнникова С.В. - проф. кафедри економічної теорії та економічних методів управління.
Козулін В.В. – студент 5-го курсу, голова
Ради студентського наукового товариства
економічного факультету.

