Міністерство освіти і науки України
Харківська обласна рада
Харківська обласна державна адміністрація
Харківський національний університет міського
господарства імені О. М. Бекетова (м. Харків, Україна)
Київський національний університет імені Тараса
Шевченка (м. Київ, Україна)
Інститут глобальних стратегій управління
Національного університету «Острозька академія»
(м. Острог, Україна)
Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
Сухумський державний університет (м. Тбілісі, Грузія)
Білоруський торгово-економічний університет споживчої
кооперації (м. Гомель, Республіка Білорусь)
Поморська академія в Слупську (м. Слупськ, Польща)
Варненський вільний університет
імені Чорноризця Храбра, (Болгарія)

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
БАБАЄВ В.М. – ректор Харківського національного
університету міського господарства імені О.М. Бекетова,
д. держ.упр., професор, голова комітету;
ЧЕРНОВ С.І. – голова Харківської обласної ради,
д. держ.упр., доцент;
БАБИЧЄВ А.В. – заступник голови ХОДА, керівник
апарату ХОДА;
СУХОНОС М.К. - проректор з наукової роботи
Харківського
національного
університету
міського
господарства імені О.М. Бекетова, доктор технічних наук,
професор;
ЖИЛІНСЬКА О. І. - завідувач кафедри менеджменту
інноваційної та інвестиційної діяльності Київського
національного університету імені Тараса Шевченка доктор
економічних наук, професор;
ТЕЛІЖЕНКО О. М. - завідувач кафедри управління
Сумського державного університету, доктор економічних
наук, професор;
ШТУРХЕЦЬКИЙ С.В. – заступник директора Інституту
глобальних
стратегій
управління
Національного
університету «Острозька академія», кандидат наук з
державного управління;
ТАКАЛАНДЗЕ ЛАРИСА - спікер Ради Представників
Сухумського державного університету, доктор економіки;
ЗЛОТНИКОВА Л.М. – доцент кафедри права і
економічних теорій Білоруського торгово-економічного
університету споживчої кооперації, кандидат економічних
наук;
КУЧАБСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР – професор кафедри
соціально-економічної географії та туризму Поморської
академії в Слупську, доктор наук з державного управління;
ХРИСТОВ ПЕТЕР – декан юридичного факультету
Варненського вільного університету імені Чорноризця
Храбра, доктор наук, професор.
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Харківський національний університет міського господарства імені
О.М. Бекетова відзначив 95–у річницю своєї діяльності. Університет
є провідним вищим закладом освіти, який в своїй діяльності значну
увагу приділяє впровадженню інновацій в освітню та наукову
діяльність. Плідна співпраця з міністерствами і відомствами,
органами виконавчої влади та місцевого самоврядування,
навчальними закладами та науковими установами сприяє соціальноекономічному розвитку країни, її регіонів і суб’єктів
господарювання.
Університет запрошує прийняти участь у І Міжнародній науковопрактичній Інтернет-конференції, яка відбудеться 5 березня 2018
року
Мета конференції - визначення та обґрунтування пріоритетних
напрямків інновацій в управлінні соціально-економічним розвитком
країни, регіонів і суб’єктів господарювання на основі результатів
наукових дискусій.

І Міжнародна науково-практична Інтернетконференція присвячена 95-річчю Харківського
національного університету міського
господарства імені О.М. Бекетова

ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ
5 березня 2018 року
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Україна, 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17
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кафедра менеджменту і адміністрування,
mmgh@kname.edu.ua тел. +38 (057) 707-31-13
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адміністрування

Харків

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ (СЕКЦІЇ)
РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Менеджмент
2. Маркетинг
3. Публічне управління та адміністрування
4. Фінанси, банківська справа та страхування
5. Туризм
6. Економіка та управління національним
господарством
7. Регіональна економіка
8. Економіка підприємства
9. Економіко-математичні методи та моделі
10. Управління проектами та програмами

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:
До участі в конференції запрошуються докторанти,
аспіранти, викладачі, співробітники закладів вищої
освіти та наукових установ, представники державної
влади, органів місцевого самоврядування, бізнесструктур, громадських організацій та інші зацікавлені
особи. Форма участі – дистанційна. Робочі мови
конференції – українська, російська, англійська.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:
Участь у конференції є безкоштовною.

ВИМОГИ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ДОПОВІДЕЙ
Обсяг – до 3 сторінок формату А4, враховуючи
бібліографію, таблиці і малюнки. Текстовий редактор –
Microsoft Word. Шрифт - Times New Roman, кегель -12.
Поля - 2 см зі всіх сторін. Міжстроковий інтервал–
одинарний. Абзацний відступ – 0,5 см. Посилання на
джерела позначаються в тексті порядковим номером в
квадратних дужках, у відповідності із номером їх
згадування у списку літератури, наприклад: [3, с.45].
Підстрокові посилання та примітки не допускаються.

ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ
Для участі в роботі конференції просимо до
1 березня 2018 р. надіслати матеріали на електронну
пошту: mmgh@kname.edu.ua:
1) заявку для участі у конференції;
2) текст тез доповіді
1. Назва файлу повинна відповідати прізвищу та
номеру секції та містити вказівку на вид матеріалу

конференції латиницею (наприклад, Ivanov_1_tezy,
Ivanov_1_zayavka);
2. При наданні матеріалів електронною поштою тема
повідомлення повинна містити ім’я та прізвище
учасника з обов’язковою вказівкою «на конференцію».
Розміщення програми конференції:
4 березня 2018 р. web-ресурс за адресою
http://mmgh.kname.edu.ua/images/konf_stal_rozv_2018.pdf
Розміщення збірнику тез доповідей конференції:
31 березня 2018 р.
N.B. Редакційна колегія залишає за собою право
часткового редагування або відхилення матеріалу,
який не відповідає зазначеним вище вимогам.
Відповідальність за подані матеріали несе автор.

ДО УВАГИ НАУКОВЦІВ, АСПІРАНТІВ,
ДОКТОРАНТІВ!
Запрошуємо Вас до публікацій у наукових
збірниках:
1. «Комунальне господарство міст» Харківського
національного університету міського господарства
імені О.М. Бекетова, який рекомендований як
фахове видання в галузі економічних наук. ISSN
0869-1231.
Детальніше: http://science.kname.edu.ua
2. Наукових записках Національного університету
«Острозька академія» серія «Економіка», який
рекомендований як фахове видання в галузі
економічних наук. ISSN 2311-5149. Видання
індексується в міжнародних наукометричних базах
Index Copernicus, РИНЦ, EBSCO.
Детальніше: http://ecj.oa.edu.ua/
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Місце проведення:
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова
Адреса:
65002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17
Контактна особа:
Мазур Аліна Борисівна
Тел: (057) 707-31-13, моб. (099) 007-46-58 або
(063) 984-60-28
Email: mmgh@kname.edu.ua
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