ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Міністерство освіти і науки України
Всеукраїнська асоціація органів місцевого
самоврядування

БАБАЄВ
В.М.
–
ректор
Харківського
національного
університету
міського
господарства імені О.М. Бекетова, д.держ.упр.,
професор, голова оргкомітету;
ЧЕРНОВ С.І. – голова Харківської обласної
ради, д.держ.упр., доцент, заступник голови
оргкомітету;
БЄЛОВА Л.О.
–
директор
Харківського
регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при
Президентові України, д.соц.н., професор;
СУХОНОС М.К.. – проректор з наукової роботи
Харківського
національного
університету
міського господарства імені О.М. Бекетова, д.т.н.,
доцент – заступник голови оргкомітету;
ЗАКІН О.І. – гендиректор ТОВ «Чугуївський
завод паливної апаратури»
ТЕЛІЖЕНКО О.М. – завідувач кафедри
управління Сумського державного університету,
д.е.н., професор.
ДЄГТЯР А.О. – завідувач кафедри менеджменту
і адміністрування Харківської державної академії
культури, д.держ.упр., професор;
НОВІКОВА М.М. – завідувач кафедри
менеджменту і адміністрування Харківського
національного
університету
міського
господарства
імені
О.М. Бекетова,
д.е.н.,
професор
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо вас взяти участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної інтернетконференції «Сталий розвиток в умовах
глобальних викликів».
Мета конференції – обговорення перспектив і
шляхів забезпечення сталого розвитку України в
умовах глобальних викликів з представниками
освіти, науки, державної влади, органів місцевого
самоврядування,
недержавних
громадських
організацій, бізнесу

«Українська асоціація районних та
обласних рад»
Асоціація докторів наук з державного
управління
Сумський державний університет
Академія муніципального управління
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська обласна рада
Харківська міська рада
Харківський регіональний інститут
державного управління
Національної академії державного
управління при Президентові України
ТОВ «Чугуївський завод паливної апаратури»
Харківський національний університет
міського господарства імені О. М. Бекетова
ВСЕУКРАЇНСЬКА
науково-практична
інтернет-конференція
СТАЛИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ
ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Адреса:
Україна, 61002, м. Харків,
вул. Маршала Бажанова, 17
ХНУМГ імені О. М. Бекетова
кафедра менеджменту і адміністрування,
mmgh@kname.edu.ua
тел. +38 (057) 707-31-13

7– 8 квітня 2017 року
м. Харків

НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

1. Управління сталим розвитком
Роль держави, бізнесу, громадських організацій
в забезпеченні сталого розвитку
2. Забезпечення сталого розвитку міст
Сталий розвиток міст в контексті глобальних
викликів. Smart інфраструктура і маркетингові
інструменти сталого розвитку. Глобальні
виклики урбанізації
3. Освіта і наука в забезпеченні сталого
розвитку
Роль освіти і науки в забезпеченні сталого
розвитку

Обсяг тез доповідей – 2 сторінки
http://mmgh.kname.edu.ua/images/pdf/konf_stal_roz
v.pdf

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

До участі в конференції запрошуються
докторанти, аспіранти, викладачі та співробітники
ВНЗ і наукових організацій, представники
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування, бізнес-структур, громадських
організацій та інші зацікавлені особи.
Участь у конференції безкоштовна.
ВАЖЛИВІ ДАТИ
Прийом:
заявок на участь
у конференції;
тез доповідей
Розміщення
збірнику
доповідей

тез

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
ТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ
1. Назва
файлу
повинна
відповідати
прізвищу та номеру секції та містити вказівку на
вид
матеріалу
конференції
латиницею
(наприклад, Ivanov_1_tezy, Ivanov_1_zayavka);
2. При наданні матеріалів електронною
поштою тема повідомлення повинна містити ім’я
та прізвище учасника з обов’язковою вказівкою
«на конференцію».
Робочі мови конференції – українська,
англійська
N.B. Редакційна колегія залишає за собою
право часткового редагування або відхилення
матеріалу, який не відповідає зазначеним вище
вимогам. Відповідальність за подані матеріали
несе автор.
Форма участі в конференції: дистанційна

до 1 квітня 2017 р.
31 травня 2017 р.
web-ресурс за адресою
http://mmgh.kname.edu.ua/ima
ges/konf_stal_rozv_2017.pdf

Телефон для довідок у робочі дні з 9.00 до 17.00
+38 (063) 276-25-40
+38 (067) 993-79-97
Калашнікова Христина
Дєгтяр Олег
Ігорівна
Андрійович
е-mail:
е-mail: odegtyar@i.ua
kristall211@rambler.ru

Для участі в роботі конференції просимо до 1
квітня 2017 р. надіслати матеріали на електронну
пошту: mmgh@kname.edu.ua
1) заявку для участі у конференції
2) текст тез доповіді
Сподіваємося на плідну співпрацю!
З повагою, Оргкомітет

Всеукраїнська
науково-практична
інтернет-конференція
«Сталий розвиток в умовах глобальних викликів»
ПІБ учасника
ПІБ, науковий ступінь,
вчене звання наукового
керівника (для
студентів-, аспірантів-,
докторантів-учасників)
Назва організації
учасника, адреса
організації
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Контактний телефон
e-mail
Назва доповіді
Секція (№ та назва)

