
ЗАЯВА НА УЧАСТЬ  

У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО- 

ПРАКТИЧНІЙ ІНТЕРНЕТ-

КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Розвиток соціальної 

інфраструктури регіонів в умовах 

євроінтеграції: економіко-правові 

аспекти» 
 

Прізвище       

Ім'я        

По батькові       

Науковий ступінь      

Вчене звання       

Назва організації / установи (повне)  

       

Країна        

Поштова адреса    

    ____________ 

Телефон       

E-mail        

Назва доповіді     

       

Секція:      

       

 

 Дата    Підпис  

 
 
 
 
 

 Адреса Оргкомітету конференції: 

Харківський національний університет 

міського господарства імені О.М. Бекетова, 

вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, 

Україна, 61002. 

 

e-mail:  

секція 1, 2 - kafedraekteor@gmail.com. 

секція 3, 4 - pravo_309@ukr.net. 

Контактні телефони: 

(057) 707-31-02 – кафедра Економічної теорії 

та міжнародної економіки 

Москвіна Анастасія Олегівна  

066-323-46-03  

(057) 707-32-77 – кафедра Правового 

забезпечення господарської діяльності 

Домбровська Алла Володимирівна  

050-302-77-14 

 

Участь у інтернет-конференції 

безкоштовна. 

 

Ключові дати 

 

Прийом заяв на участь в конференції та тез 

доповідей  

                                                до 31.01.2019 р. 

 

Обговорення матеріалів  

на сайті Університету 

www.kname.edu.ua 

                                                до 28.02.2019 р. 

 

Розміщення електронного варіанту збірника 

тез доповідей на сайті Університету 

                                                до 31.03.2019 р. 

 

           МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

                                      УКРАЇНИ 

  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ   

УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА  

імені О.М. БЕКЕТОВА 

 

 

 

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ  

(1-28 лютого 2019 року) 

 

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНІВ В 

УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: 

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції «Розвиток соціальної 
інфраструктури регіонів в умовах 
євроінтеграції : економіко-правові аспекти», 

яка буде проведена з 01.02.2019 р. по 

28.02.2019 р. у Харківському національному 

університеті міського господарства імені 

О. М. Бекетова (згідно плану проведення 

наукових конференцій у системі МОН 

України на 2019 р.). 

 

Мета конференції – комплексний аналіз 

актуальних проблем розвитку соціальної 

інфраструктури регіонів України в умовах 

євроінтеграції та пошук оптимальних шляхів їх 

вирішення. 

 

Організаційний комітет: 

Голова: Бабаєв В.М., д.н. з держ. упр., проф., 

ректор ХНУМГ імені О.М. Бекетова. 

Заступники голови: 

Сухонос М.К., д.т.н., проф., проректор з 

наукової роботи ХНУМГ імені О.М. Бекетова 

Старостіна А.Ю., к. т. н., начальник науково-

дослідної частини ХНУМГ імені О.М. Бекетова 

Решетило В.П.,  д.е.н., проф., завідувач 

кафедри економічної теорії та міжнародної 

економіки ХНУМГ імені О.М. Бекетова 

Килимник І.І.,  к.ю.н., доц., завідувач кафедри 

правового забезпечення господарської 

діяльності ХНУМГ імені О.М. Бекетова 

Члени оргкомітету: 

Москвіна А.О., к.е.н., доц., доцент кафедри 

економічної теорії та міжнародної економіки 

ХНУМГ імені О.М. Бекетова 

Домбровська А.В., к.ю.н., доц., доцент кафедри 

правового забезпечення господарської 

діяльності ХНУМГ імені О.М. Бекетова 

 

Основні тематичні напрями конференції: 

Секція 1. Розвиток регіональних ринків 

праці та людського капіталу в умовах 

децентралізації та євроінтеграції. 

Секція 2. Децентралізація та фінансове 

забезпечення соціального захисту населення 

регіонів. 

Секція 3. Правове забезпечення отримання 

населенням якісних житлово-комунальних 

послуг. 

Секція 4. Правове регулювання використання 

альтернативних джерел енергоресурсів в 

Україні. 

 

Робочі мови конференції:  

українська, російська, англійська 

 

Тези доповідей та заявка на участь 

надсилаються до оргкомітету в електронному 

вигляді у форматі «.doc» файлом, названим 

прізвищем автора, до 31.01.2019 р. на e-mail: 

секція 1, 2 - kafedraekteor@gmail.com, секція 

3, 4 - pravo_309@ukr.net. 

  

Вимоги до оформлення тез доповідей: 

Формат – А4, шрифт – Тіmеs New Roman 

№ 14, усі поля – 2 см, міжрядковий інтервал  

– 1,5, відступ – 1,5. 

На першому рядку великими літерами 

вказується назва тез доповіді (шрифт 

напівжирний, вирівнювання по центру). 

Нижче (через 1 інтервал ліворуч) – ініціали та 

прізвище автора, науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

Нижче назва навчального закладу, місто 

– курсивом. 

Після через 1 інтервал розміщується 

текст роботи.  

Список використаних джерел оформлюється 

відповідно до ДСТУ 8302:2015 

Обсяг тез – до 3 сторінок. 

Зразок оформлення тез доповідей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальність за зміст тез доповіді несе 

автор. Оргкомітет може залишити без 

розгляду тези доповідей, надіслані з 

порушенням строків подачі матеріалів, 

неправильно оформлені, а також тематика 

яких не відповідає напрямам роботи 

конференції. 

СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА РЕГІОНІВ 

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  

 

Н. І. ІВАНОВА, канд. екон. наук, доц. кафедри 

економічної теорії та міжнародної економіки  

Ф. Ю. ШЕРЕМЕТ, магістр  

Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків 

 

Далі текст тез 
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