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Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у
Міжнародній науково-практичній конференції

«СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ 

В СУЧАСНОМУ СВІТІ»,

яка відбудеться 21-22 листопада 2013 р.

Мета конференції – обговорення наукових і практичних
проблем  розвитку  соціальної  відповідальності
економічних суб’єктів в Україні та світі

Пріоритетні напрями роботи конференції

Секція  1.  Інституційний  механізм  формування
соціально-відповідальних економічних відносин
Секція  2.  Моделювання  впливу  соціального
капіталу на економічний розвиток
Секція  3.  Сучасні  технології  соціальної
відповідальності  в  корпоративному  управлінні,
фінансах та банківництві
Секція  4.  Стратегії  управління  соціальною
відповідальністю  суб’єктів  господарювання  на
регіональному,  національному  та  міжнародному
рівнях
Секція 5. Корпоративна соціальна відповідальність
освіти: особливості бізнес-підготовки фахівців

Організаційний комітет конференції

Голова: Бакіров В.С. – академік НАН України, ректор
Харківського  національного  університету  імені  В.Н.
Каразіна
Співголова:  Александров В. В. – к.е.н., проф., перший
проректор Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна
Заступники голови:  Давидов О.І.  – к.е.н.,  доц.,  декан
економічного  факультету,  зав.  кафедри  економіки  та
менеджменту
Євтушенко В.А. – к.е.н., доц., зав. кафедри маркетингу
та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Пуртов  В.Ф.  –  к.е.н.,  доц.,  заст.  декана  з  науково-
інноваційної  роботи,  доцент  кафедри  економіки  та
менеджменту

Програмний комітет конференції

Бабич В.П. – д.е.н., проф., професор кафедри економіки
та менеджменту
Глущенко В.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри фінансів та
кредиту
Гриценко А.А. – член-кор. НАН України, д.е.н.,  проф.,
зав. кафедри економічної теорії та економічних методів
управління 
Грондзькі  Ришард – д-р інж.,  проф.,  декан факультету
організації управління (ПУЛ) 
Курзенев В. А. – д.т.н., проф., засл. діяч науки РФ, зав.
кафедри  математики  і  моделювання  соціально-
економічних процесів (РАНГіДС)
Меркулова Т.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної
кібернетики та прикладної економіки
Сингаївська  А.  М.  –  к.ф.н.,  доц.,  заст.  директора
Міжнародного центру розвитку ділової етики
Соболєв В.М. – д.е.н.,  проф.,  зав.  кафедри статистики,
обліку та аудиту
Тютюнникова  С.В.  –  д.е.н.,  професор  кафедри
економічної теорії та економічних методів управління
Ушакова Н. М. – к.е.н., професор, голова ради УАРМБО 

Адреса оргкомітету: 61002, м. Харків, вул. Мироносицька
1, кафедра маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної
діяльності,  к. 3-5.

Контактні  телефони: 
–  +38(099)4436500 (Євтушенко Вікторія Анатоліївна); 
–  +38(095)5742253 (Шевченко Тетяна Петрівна). 

Електронна пошта: mmzed@karazin.ua

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
Харківська обласна державна адміністрація

Казанський (Приволзький) федеральний університет (Росія)
Нижегородський державний університет імені М.І.

Лобачевського (Росія)
Північно-Західний інститут управління (РАНГіДС, Росія)

Варшавський університет (Польща)
Щецинський університет (Польща)

Політехнічний університет Лодзі (Польща)
Університет Ніцца Софія Антиполіс (Франція)

Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти
Міжнародний центр розвитку ділової етики

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

21-22 листопада 2013 року

Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна

до 80-річчя економічного факультету

проводить

МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ
КОНФЕРЕНЦІЮ

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ 
В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

Харків 2013



Умови участі у конференції 

1. Всі матеріали надсилаються лише в електронному вигляді
на:  mmzed@karazin.ua  (обов’язково  отримайте
підтвердження про прийняття тез доповідей).

2. Не  пізніше  1  листопада  2013  р.  необхідно  подати  на
електронну  адресу  оргкомітету  (mmzed@karazin.ua):
заявку  на  участь;  матеріали  доповіді;  скановану  копію
квитанції про сплату організаційного внеску.

3. Файли  назвати  за  прикладом:  1_Ivanov_тези;
1_Ivanov_заявка; 1_Ivanov_оплата.

4. Вартість  участі  в  конференції,  публікації  тез  доповіді  і
пересилки друкованих матеріалів становить:
для учасників з України – 150 грн;
для учасників з країн СНД та інших країн – 30 USD.

5. Вартість  додаткового  примірника  збірника  становить
відповідно 100 грн та 20 USD.

Платіжні реквізити:

Для учасників з України:
Одержувач:  Харківський національний університет  імені В.Н.
Каразіна 
Р/р 31256272210019
МФО 851011 в ГУДКСУ у Харківській області
Код ОКПО 02071205
Призначення  платежу:  711/78,  конференція,  економічний
факультет, кафедра ММЗЕД

Іноземним учасникам платіжні реквізити буде надіслано на
електронну пошту після отримання заявки та тез доповіді.

Проїзд, проживання та харчування здійснюються за рахунок
учасників конференції.

Заявка
на участь

у Міжнародній науково-практичній конференції
«Стан і перспективи розвитку соціальної
відповідальності економічних суб’єктів

 в сучасному світі»
Прізвище __________________________________ 
Ім’я _______________________________________
По-батькові ________________________________
Науковий ступінь __________________________
Вчене звання _______________________________
Посада ____________________________________
Організація (повна назва) ___________________
Адреса організації __________________________
Повна адреса для листування (П.І.П., поштовий 
індекс, місто, вул., країна) ___________________
Телефони (мобільний, домашній, 
робочий) ___________________________________
Е-mail _____________________________________
Номер секції _______________________________
Тема доповіді ______________________________
___________________________________________ 
Форма доповіді (пленарна, секційна, у якості 
слухача, дистанційна) _______________________
Необхідні технічні засоби ____________________
Необхідність додаткового примірника 
збірника ___________________________________
Дата подачі заявки _________________________
Підпис _____________________________________ 

Телефони для довідок:
+38057-707-52-95, +38057-707-51-65,

+38(099)-443-65-00, +38(095)-574-22-53, +38(067)-706-75-24
Євтушенко Вікторія Анатоліївна 

Ольк Наталья Юріївна
Шевченко Тетяна Петрівна 

Е-mail для заявок, тез, копій квитанцій:
mmzed@karazin.ua

Іногороднім учасникам 
пропонуються такі ГОТЕЛІ м. Харкова:

 «НАЦІОНАЛЬ»  (адреса:  пр.  Леніна,  21,  ст.  м.
«Наукова»; тел.: (057) 702-16-24)

«МИР» (адреса: пр. Леніна, 27а, ст. м. «Ботанічний
сад»; тел.: (057) 340-23-30)

«ХАРКІВ»  (адреса:  майдан  Свободи,  7,  ст.  м.
«Університет»; тел.: (057) 758-00-24)

Вимоги до оформлення матеріалів доповідей 
Приймаються до друку матеріали обсягом не більше 5 сторінок

формату А 4, які не нумерують. 
Матеріали друкувати в текстовому редакторі  Microsoft  Word та

оформляти відповідно до вимог:
1. Поля: з усіх боків по 2 см; інтервал – 1,5; шрифт – Times New
Roman; кегль – 14. 
2.  У  лівому  верхньому  куті  обов’язково  вказати  УДК
(універсальний  десятковий  класифікатор)  матеріалів,  що
надсилаються до оргкомітету. 
3. Через один рядок, посередині курсивом – прізвище, ім’я та по
батькові  автора,  нижче  не  курсивом  –  науковий  ступінь,  вчене
звання, посада, рядком нижче – організація (без скорочень), в якій
працює перший із співавторів, аналогічно для другого співавтора.
Кількість співавторів – не більше двох осіб.
4.  Через  один  рядок  –  назва  доповіді  великими  напівжирними
літерами посередині сторінки.
5.  Анотація  українською,  російською  та  англійською  мовами  з
ключовими словами. Кегль 12, міжрядковий інтервал 1,0. Анотація
кожною з мов з нового рядка обсягом – не більше 50 слів, ключових
слів – не більше 5-7. 
6. Через один рядок – текст доповіді, інтервал – 1,5; шрифт – Times
New Roman; кегль – 14. 
7. Рисунки, діаграми, таблиці будуються з використанням виключно
чорно-білої  гами.  Використання кольору і  фону не  допускається.
Усі  рисунки і таблиці повинні бути названі.  Всі рисунки повинні
бути згруповані як єдиний об’єкт. Забороняється використовувати
скановані об’єкти! 
8.  Формули  слід  друкувати  за  допомогою  редактора  формул
Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках (наприклад, (1).
Формули розташовувати по центру з нумерацію по правому краю. 
9.Посилання та перелік використаних джерел оформлювати згідно з
вимогами  ВАК  України  (наприклад,  [5,  c.  345],  у  порядку
згадування їх у тексті), відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 
10.  Назва  файлу  з  текстом доповіді  повинна  відповідати  номеру
секції  та  прізвищу  автора  або  першого  співавтора  (наприклад,
1_Ivanov_тези.doc).

Рукописи доповідей слід ретельно відредагувати. 
Особи, що не мають повної вищої освіти, можуть подати матеріали

лише  у  співавторстві  з  науковим  керівником,  який  несе
відповідальність за їх якість та зміст.

Матеріали,  які  не  відповідатимуть  вищевказаним  вимогам,
публікуватися не будуть. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


