Для участі у конференції необхідно заповнити
заявку такого зразку:
Заявка на участь
у ІV Міжнародній науково-практичній конференції
«Сучасні тенденції розвитку світової економіки»
ПІБ (повністю) учасника
Науковий ступінь
Учене звання
Повна назва й адреса організації учасника
Посада
Назва доповіді
Назва напрямку (секції)
Науковий керівник
(для аспірантів та пошукувачів)
Адреса, на яку слід вислати збірник
матеріалів конференції
Контактний телефон, е-mail учасника
Дата заповнення заявки
Будь-ласка вказуйте контактний телефон,
за яким Ви зможете відповісти у разі виникнення
питань у робочий час!
Організаційний внесок надсилати
за реквізитами:
Одержувач: ПАТ «ВіЕйБі Банк»
Банк одержувача: ПАТ «ВіЕйБі Банк»,
МФО 380537, код ЄДРПОУ 19017842
Рахунок одержувача: 29249800002
Призначення платежу: «поповнення карткового
рахунку № 040000277922 на ім’я Бородін Олександр
Дмитрович»
До матеріалів надається копія квитанції про
сплату оргвнеску.

Туренко А. М. – д.т.н., професор, ректор ХНАДУ
(голова оргкомітету)
Богомолов В. О. – д.т.н., професор, заступник ректора
з наукової роботи ХНАДУ (заступник голови
оргкомітету)
Бабич Д. В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри
міжнародної економіки ХНАДУ (заступник голови
оргкомітету)
Дмитрієв І. А. – д.е.н., професор, декан факультету
управління та бізнесу ХНАДУ
Бабич В. П. – д.е.н., професор, завідувач кафедри
економіки та менеджменту ХНУ ім. В.Н.Каразіна
Камишанченко О.М. – д.п.н., професор, завідувач
кафедри світової економіки Національного дослідницького університету Бєлгородський державний
університет (Росія)
Московкін В.М. – д.г.н., професор, професор кафедри світової економіки Національного дослідницького університету Бєлгородський державний
університет (Росія)
Гасім Салах – к.е.н, доцент, проректор з міжнародних зв’язків Міжнародного Слов’янського університету, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин МСУ
Ткаченко Ю. В. – к.е.н., доцент, ректор Державного
інституту підготовки кадрів Міністерства промислової
політики України
Бікулова Д. У. – к.е.н., доцент, доцент кафедри
міжнародної економіки ХНАДУ
Покатаєва К. П. – к.е.н., доцент, доцент кафедри
міжнародної економіки ХНАДУ (відповідальний
секретар)

а також наші партнери
Національний дослідницький університет
Бєлгородський державний університет
Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна
Міжнародний Слов’янський
університет
Державний інститут підготовки кадрів
Міністерства промислової політики України

Оргкомітет буде Вам вдячний за доведення
до своїх колег і всіх бажаючих інформації
про проведення цієї конференції.

м. Харків, Україна

Запрошуємо вас взяти участь у ІV Міжнародній
науково-практичній конференції «Сучасні тенденції
розвитку світової економіки», яка відбудеться
14 грудня 2012 р. на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

1. Сучасний вектор розвитку світового господарства.
2. Інноваційно-інвестиційні процеси та трансфер технології у сучасному світі.
3. Теоретичні і прикладні аспекти міжнародного менеджменту і маркетингу.
4. Проблеми людського розвитку та ефективності використання людського потенціалу
в умовах глобалізації.

До участі у роботі конференції запрошуються
науковці, докторанти, аспіранти і здобувачі, викладачі
ВНЗ, студенти і магістри, фахівці з міжнародної
економіки, представники органів державної влади
і місцевого самоврядування, бізнес-структур, які
зацікавлені в тематиці конференції.
Заявку на участь у конференції, тези доповіді
і копію квитанції про сплату оргвнеску необхідно
надіслати на адресу організаційного комітету
до 25 листопада 2012 р. (бажано електронною
поштою). Форма заявки наведена в розділі Заявка
на участь у конференції.
Організаційний внесок за участь у роботі
конференції становить 100 грн. Ця сума включає
організаційні витрати, витрати на видання збірника
матеріалів конференції та поштову розсилку збірника за вказаною автором адресою. Оплата оргвнеску
здійснюється безготівковим способом.

За результатами проведення конференції учасники
отримують збірник матеріалів конференції (на одну
доповідь надсилається один авторський екземпляр
незалежно від кількості авторів) та сертифікат про
участь (отримує кожний учасник окремо).
У разі потреби додаткові екземпляри збірника
замовляються наперед. Вартість додаткового примірника становить 50 грн.
Збірники друкуються до початку роботи конференції і розсилаються разом з сертифікатом про участь
одразу після її проведення.
Офіційні мови роботи конференції – українська, російська й англійська.

Для розміщення в збірнику матеріалів конференції учасникам конференції необхідно надати
тези доповідей обсягом не більше 2 сторінок
формату А4.
Тези доповіді і заявка на участь у конференції
надаються на CD-диску або електронною поштою
окремими файлами формату Word 2003 (*.doc):
- назва файлу з тезами – прізвище першого
автора та номер секції;
- назва файлу з заявкою – прізвище першого
автора, слово «заявка» та номер секції;
- копія квитанції про сплату надсилається як
скан у вигляді графічного файлу.
Файли не архівувати.
Текст набору Times New Roman, розмір шрифту
14 пт, міжрядковий інтервал – одинарний.
Поля сторінки:, ліве, праве, верхнє – 2,2 см,
нижнє – 3 см. Абзац – 1,25 см.
Угорі посередині прописними (великими) літерами пишеться назва доповіді. Через інтервал
нижче праворуч звичайним шрифтом пишуться
прізвище й ініціали, науковий ступінь, учене звання
автора(-ів), відразу під якими праворуч пишеться
повна назва вищого навчального закладу, в якому

працює автор(-и). Нижче через інтервал друкується текст доповіді. Посилання в тексті на
джерело оформлюється порядковим номером у
квадратних дужках. Список літератури має бути
оформлений відповідно до вимог ВАК України.
НАЗВА
Іванов І.І., к.е.н., доцент
Харківський національний економічний університет
Текст …
Література:
1. …

Тези друкуються в авторській редакції.
Автори несуть відповідальність за достовірність
поданої інформації.
Тези доповідей, які за оформленням і термінами подання не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

Тези доповіді, заявку на участь у конференції
і копію квитанції (чеку) про сплату організаційного внеску учасники можуть:
1) відправити електронною поштою за адресою:
meconf@mail.ru.
2) відправити поштою рекомендованим листом
за адресою: 61002, Україна, м. Харків, вул. Петровського, 25, ХНАДУ, кафедра міжнародної економіки. Матеріали конференції.
3) передати особисто відповідальному секретарю конференції за попередньою домовленістю
за адресою: Харків, вул. Тимурівців 3а, факультет управління та бізнесу ХНАДУ, к. 156 (проїзд
до станції метро «ім. Академіка Павлова»).
У разі виникнення питань звертайтеся з 10.00
до 18.00 до відповідального секретаря конференції: Покатаєвої Катерини Петрівни – к.е.н., доцента кафедри міжнародної економіки ХНАДУ за тел.
+38-050-708-79-32, +38-057-738-77-86.

