Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної
науково-практичної конференції «Сучасні тренди
розвитку урбанізованих територій», яка відбудеться
в Харківському національному університеті міського
господарства ім. О.М. Бекетова 22 - 24 травня 2019 р.
Мета
конференції
обговорення
питань
застосування підходів, механізмів та інструментарію
у вирішенні проблем і визначення трендів розвитку
урбанізованих територій.
Основні тематичні напрямки конференції:
 Секція 1.Проблеми, стан та перспективи
розвитку підприємств житлово-комунального
господарства та будівництва.
Керівник секції – д.е.н., проф. Димченко О.В.
Секретар секції – к.е.н. Рудаченко О.О.,
к.е.н. Гайденко С.М.
 Секція 2. Регіональна стратегія розвитку
господарського комплексу.
Керівник секції – д.е.н., проф. Бубенко П.Т.
Секретар секції - к.е.н., доц.Владимирова М.С.
 Секція
3.
Питання
сталого
розвитку
урбанізованих територій.
Керівник секції – к.е.н., доц. Бурак О.М.
Секретар секції – к.е.н., ст.викл. Покуца І.В.

 Секція
5.
Перспективи
застосування
інформаційних технологій для розвитку міської Планується видання:
інфраструктури
- збірника тез доповідей конференції;
Керівник секції – к.е.н., доц. Тітяєв В.В.
- за бажанням авторів можлива публікація статей у
Секретар секції – к.е.н., доц. Гриненко В.В.
науково-технічному
збірнику
«Комунальне
господарство
міст».
З
вимогами
до
оформлення
та
Робочі мови конференції:
оплати статей можна ознайомитися на сайті ХНУГХ
українська, англійська, німецька, російська.
ім. О.М. Бекетова за посиланням:
Для участі у конференції до 22 квітня 2019 р. http:// http://khg.kname.edu.ua/
необхідно оформити та надіслати до Оргкомітету
наступні документи:
Матеріали, що не відповідають зазначеним вище
– заявку на участь (зразок додається);
– доповіді та їх електронну копію (вимоги до вимогам, Оргкомітетом до друку не приймаються.
оформлення додаються);
– копію платіжного доручення про сплату Зразок оформлення тез доповідей
організаційного внеску.
Доповіді у вигляді тез подаються в електронному
вигляді обсягом 2 стор. формату А4. Матеріали
Умови участі в конференції:
друкуються однією з робочих мов. Текстовий
Організаційний внесок за участь у конференції
редактор Word (версія 6.0 або вище), Times New
складає 80 грн. і включає витрати на проведення
конференції, видання тез доповідей і їх розсилку Roman 14 пт через 1,5 інтервали. Поля: ліве - 30,
верхнє і нижнє - 20, праве - 15 мм. Тема друкується
авторам.
Оплата організаційного внеску за наступними великими літерами від поля. Формули набрано в
реквізитами:
редакторі формул. Список літератури не більше 3-х
Харківський національний університет міського
джерел (включається до загального обсягу тез).
господарства імені О.М. Бекетова
Оформлення відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
код ЄДРПОУ 02071151, р/р 31251217201001
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис.
ДКС України, МФО 820172
Загальні вимоги та правила складання».
з вказівкою: за участь в конференції «назва
конференції» і П.І.Б. учасника

Копію платіжного документу потрібно надіслали на
електронну адресу оргкомітету.
 Секція 4. Бізнес і публічне адміністрування в
На одну наукову роботу відсилається один
контексті децентралізації
авторський екземпляр збірника тез доповідей.
Керівник секції – к.е.н., доц. Матвєєва Н.М.
Тези доповідей повинні бути ретельно відредаговані.
Секретар секції – ст. викл. Славута О.І.
Відповідальність за зміст та оформлення тез несе
автор. Інформація щодо конференції доступна за
сайті: https://economy.kname.edu.ua

ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ І
СУСПІЛЬСТВІ
О.В. ДИМЧЕНКО, д-р. екон. наук, професор
Харківський національний університет міського
господарства ім. О.М. Бекетова
61002 Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17
dymchenkoov@gmail.com
Далі текст тез

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ
КОНФЕРЕНЦІЇ

«Сучасні тренди розвитку урбанізованих територій»
Прізвище ______________________________________________
Ім’я __________________________________________________
По батькові ____________________________________________
Науковий ступінь _______________________________________
Вчене звання ___________________________________________
Назва організації/установи (повна)_________________________
Країна ________________________________________________
Поштова адреса ________________________________________
Телефон _______________________________________________
Факс __________________________________________________

Адреса Оргкомітету конференції:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний університет міського господарства
ім. О.М. Бекетова:
вул. Маршала Бажанова, 17
61002, м. Харків, Україна
Оргкомітет
конференції
«Сучасні
тренди
розвитку
урбанізованих територій»
Телефон для довідок: +38 (057) 707-32-41

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Відповідальні секретарі конференції:
Покуца Ілля Володимирович
Бурак Олена Миколаївна, к.т. +38 067 963 84 39, +38 050 300 74
86, е-mail: konferencia_epbarr@ukr.net
Ключові дати:
Прийом заявок на участь у
конференції, тез доповідей,
статей, організаційних
внесків
Заїзд учасників
Реєстрація учасників
Відкриття конференції
Пленарне засідання

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
FACULTY OF ECONOMICS
VŠB-TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA
DEPARTMENT OF ECONOMICS
INSUBRIA UNIVERSITY

22 квітня 2019р.
22 травня 2019 р.

ПІВНІЧНО-СХІДНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НАН і МОН
УКРАЇНИ
ТБІЛІСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНЕ
ДЖАВАХИШВІЛІ, М. ТБІЛІСІ, ГРУЗІЯ

22 травня 2019р.

E-mail _________________________________________________
Назва
доповіді________________________________________________
Секція _________________________________________________
Оплата внеску (платіжне доручення або квитанція)
_______________________________________________________
Необхідність у готелі ____________________________________
Дата

Робота секцій конференції

22-24 травня 2019р.

Видання збірників тез
24 травня 2019р.
доповідей
Одночасно молоді науковці можуть звернутися до Бізнес –
інкубатору, який орієнтований на успішну реалізацію бізнесідей та проектів студентів, аспірантів і молодих вчених.
Бізнес – інкубатор надає: консультаційну, організаційну та
інформаційну підтримку бізнес-ідей та інноваційних проектів,
що спрямовані на відродження та розвиток економіки, науки,
культури
та
освіти
в
регіоні
і
країні
загалом;
технічну підтримку молодіжним бізнес-ідеям та проектам через
залучення фінансування з різних джерел на їх реалізацію та
інфраструктурне
забезпечення
підприємців-початківців;
незамінний досвід роботи в команді та дружній колектив.
Центр регіонального розвитку ХНУГХ ім. О.М. Бекетова
надасть інформаційні послуги в сфері написання грантів для
міжнародних програм, а також консультаційні послуги з
актуальних регіональних, міжнародних програм та науковотехнічних проектів.

ІНФОРМАЦІЙНЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ
УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ
22-24 травня
ХАРКІВ-2019

