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ММееттаа  ппррооввееддеенннняя    

ППоошшуукк  ннооввиихх  ффооррммааттіівв  ввззааєєммооддііїї  ббііззннеессуу,,  ііннввеессттоорріівв,,  ннааууккооввоо--ооссввііттннььооїї  ссффееррии  ппррии  ффооррммуувваанннніі  

ммееххааннііззмміівв  ііннннооввааццііййннооггоо  ррооззввииттккуу  ннаа  ккллаассттееррнніійй  ооссннооввіі  
 

За підтримки: 
Проекту 1-2009-1-AT-TEMPUS-SMGR (2009-4929/001-001) 

«Е-інтернаціоналізація для спільного навчання» 
Проекту ЕС «Підтримка наукоємних та інноваційних підприємств,  
а також трансфер технологій у бізнес в Україні» (ІнноЕнтерпрайз) 

Європейської школи логістики НТУ «ХПІ» 
КП «Індустріальний парк «Рогань»» 

Харківського клубу маркетингу 
 

  
 

В рамках конференції будуть обговорюватися наступні теми: 

1) Кластери інноваційного розвитку в епоху економіки знань. 
2) Організаційно - економічні проблеми інноваційної діяльності. 
3) Сучасні інноваційні рішення в логістиці. 
4) Актуальні напрями розвитку теорії і практики менеджменту. 
5) Управління людськими ресурсами та знаннями сучасної організації. 
6) Сучасні виклики і перспектива розвитку маркетингу. 
7) Інноваційні технології управління бізнесом та підприємництво. 
8) Формування загальної інноваційної культури та креативний менеджмент. 

 
 
 

Для участі в конференції запрошуються представники реального сектору економіки, вчені, викладачі, 
аспіранти, представники громадських організацій і органів державної влади, молоді вчені. 
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Для участі в конференції необхідно до 15 березня 2011 року подати в організаційний комітет 

заявку за наведеною формою і тези доповіді (електронний варіант), копію платіжного доручення про 
перерахування організаційного внеску. 

 
Організаційний внесок в розмірі: 
– 120 грн. – до якого входять організаційні витрати, кава-брейки, видання матеріалів 

конференції, збірки тез доповідей та програми конференції. 
– 300 грн. - для учасників, що окрім участі у конференції планують взяти участь у банкеті з 

нагоди відкриття конференції. 
– 130 грн. - для учасників, що обрали дистанційну форму участі, до якої входять організаційні 

витрати, видання збірки тез доповідей та програми конференції, поштова розсилка матеріалів 
конференції. 

 

Бажаючі мають можливість надати статтю до опублікування у фаховому виданні з 
економічних наук: Збірник наукових праць. Вісник Національного технічного університету 
"Харківський політехнічний інститут". Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність 
виробництва. 

 
Статті приймаються до 10 березня 2011 року лише в учасників конференції, що подали тези 

доповіді, після сплати суми в розмірі 25 грн. за кожну повну/неповну сторінку наукової статті. Вимоги до 
статей додаються. 

 
АВТОРАМ КРАЩИХ СТАТЕЙ БУДЕ ЗАПРОПОНОВАНО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПІДГОТОВЦІ  
КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ «СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ»,  

ЩО ПЛАНУЄТЬСЯ ДО ВИДАННЯ В ЧЕРВНІ 2011 РОКУ. 
 
Умови участі: 
Автори кожної доповіді, що включена в програму конференції та в збірник матеріалів і кожної статті, 

що відібрана до випуску Вісника НТУ «ХПІ», отримають по екземпляру відповідних видань. 
Вартість додаткового примірника «Збірника матеріалів конференції» та «Вісника НТУ «ХПІ»» по 25 

грн. за кожне видання. 
Тим учасникам, що оберуть дистанційну форму участі, заплановано поштову розсилку програми 

конференції, Збірника матеріалів та Вісника НТУ «ХПІ». 
 
Витрати на харчування, проживання і проїзд учасники конференції несуть самостійно. 
 

Платіжні реквізити: 
«Асоціація випускників НТУ «ХПІ»» 

р/р 26004824545190 – в українських гривнях, 
російських рублях, євро, доларах США 

Банк одержувача – Харківський обласна філія АКБ 
«Укрсоцбанк» МФО 351016 

Ідентифікаційний код 26450114 

Призначення платежу: 
(прізвище, ім’я, по батькові учасника, орг. внесок за 

участь в конференції. «Стратегії інноваційного 
розвитку економіки: бізнес, наука, освіта») 

 
Місце проведення: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків, вул. Фрунзе, 21 
Проїзд: Метро «Пушкінська» (Салтівська лінія) або «Академіка Бекетова» (Олексіївська лінія). 

  

Вимоги до оформлення тез конференції: 
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська 
Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище (у форматі *.doc) через 1,5 інтервал. 
Обсяг: 3 сторінки формату А-4. 
Шрифт: гарнітури Times New Roman, 14 кегля. Поля: з усіх боків – 2 см. 
Розміщення: у верхньому лівому куті повинен бути зазначений шифр УДК, нижче зазначити прізвище та 
ініціали автора, посаду, установу, місто. Нижче великими літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА, 
далі з нового рядка – основний текст. 

УДК 
 
Сидоренко С.О. 
Посада, науковий ступінь, вчене звання, назва вищого навчального закладу (організації), місто 

 
НАЗВА 
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Довідкова інформація для учасників конференції 

 
Тези, заявку та статтю треба надіслати на електронну адресу організаційного комітету: 

ranram@rambler.ru, після прийняття матеріалів слід надіслати скановану копію платіжного доручення. 
Видання програми, збірки тез доповідей та Номеру Вісника НТУ «ХПІ» планується до початку 

конференції. 
Матеріали учасники отримають під час роботи конференції особисто чи поштою після її завершення. 
Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез, якщо вони не відповідають вимогам, а також за 

умов відсутності підтвердження оплати. 
Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у конференції, завчасно 

повідомити про це оргкомітет. 

ЗАЯВКА 
учасника ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: 

«СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: 
БІЗНЕС, НАУКА, ОСВІТА» 

 

Прізвище, ім'я, по батькові на рос.мові  

Прізвище, ім'я, по батькові укр. мовою  

Прізвище, ім'я, на англ. мові  

Контактні телефони (дом., роб, моб., ін.) 

E-mail  

Повна адреса для листування (П.І.П., вул., місто, поштовий індекс, країна) 

Країна  

Місто Указується тільки назва населеного пункту  

Організація Повна назва організації 

Підрозділ Указати факультет, кафедру, лабораторію 

Посада Указується тільки посада без розширень (наприклад, 
професор, аспірант) 

Учений ступінь Указується цілком, наприклад: доктор економічних наук. 

Учене звання  

Форма доповіді (пленарна, секційна, 
дистанційна) 

 

Назва доповіді на рос. мові  

Назва доповіді укр. мовою  

Назва доповіді на англ. мові  

Номер напрямку (теми) конференції  

Прізвище, ім'я, по батькові доповідача  

Необхідні технічні засоби  

Прізвище, ім'я, по батькові всіх співавторів  на рос.мові 

Прізвище, ім'я, по батькові всіх співавторів  укр.мовою 

Прізвище, ім'я, всіх  співавторів  англ.мовою 

Подача статті до публікації в фаховому 
виданні з економічних наук: Збірник наукових 
праць. Вісник НТУ «ХПІ». Тематичний випуск: 
Технічний прогрес і ефективність виробництва. 
(так/ні) 

 

Участь в банкеті з нагоди конференції . (так/ні)  

Дата приїзду (вказати у форматі: дд.мм.рр чи 
поставити прочерк, якщо не приїдете) 

 

Дата від'їзду (вказати у форматі: дд.мм.рр чи 
поставити прочерк, якщо не приїдете) 

 

Потреба в проживанні   

Дата подачі заявки  

Адреса організаційного комітету 
Україна, 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, У1, 404 
Бюро розвитку підприємництва Економічного факультету Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») 
e-mail: ranram@rambler.ru 
Тел./факс.: (057) 707-68-18, моб. тел.: (067) 42-133-15. 

mailto:ranram@rambler.ru
mailto:ranram@rambler.ru
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Вимоги до оформлення статей до Вісника НТУ «ХПІ» : 
 
Для опублікування статей в фаховому виданні з економічних наук: Збірник наукових праць. Вісник 

Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Тематичний випуск: Технічний 
прогрес і ефективність виробництва необхідно щоб вони відповідали наступним вимогам: 

1) Матеріали статей приймаються тільки від тих, хто подав тези та заявку на участь у конференції і 
сплатив організаційний внесок. 

2) Статті повинні мати наукову цінність та практичну значимість, відповідати вимогам ВАК України до 
наукових публікацій (включаючи анотацію українською та англійською мовами, ключові слова, список 
літератури). 

3) Молоді науковці додають до статті рецензію наукового керівника – кандидата або доктора наук. 
4) Обсяг статті 6-20 сторінок. 
5) Текст: у текстовому редакторі Microsoft Word версії 6.0 і вище (у форматі *.doc) 
6) Статті повинні бути підготовані на аркушах формату А4, орієнтація – книжкова,  
7) Шрифт Times New Roman без нумерації сторінок, поля з усіх боків 25 мм. Розмір 14 пт (окрім 

анотації), звичайний. Переноси не припускаються. 
Розміщення: 

 У верхньому лівому куті повинен бути зазначений шифр УДК. 

 Нижче через 2 інтервали з абзацу слід зазначити ініціали та прізвище авторів (напівжирним 
шрифтом), науковий ступінь, установу. 

  Нижче через 2 інтервали, з відступом та вирівнюванням по ширині, великими літерами 
напівжирним шрифтом – НАЗВА. 

 Нижче через 2 інтервали анотації, курсивом українською мовою і далі через два інтервали на 
англійською (до 8 строк через 1 інтервал), Розмір 12 пт. 

 Далі через 2 інтервали з абзацу – основний текст (інтервал - 1,5) 

 Через 2 інтервали після основного тексту розміщується список літератури (Розмір 12 пт). 
 

УДК 
 

С.О. Сидоренко, науковий ступінь, назва ВНЗ (організації), місто 
О.М. Петренко, науковий ступінь, назва ВНЗ (організації), місто 
 
НАЗВА 
 

Анотація 
 
Annotation 
 

Ключові слова: 
 
Вступ. 
Постановка завдання. 
Методологія. 
Результати дослідження. 
Висновки. 
 

Список літератури: 1.  

 
Матеріали, представлені у невідповідності до вищевказаних вимог, неоплачені, без електронної версії, 

та подані пізніше зазначених термінів не будуть прийняті до публікації. 
 


