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Інформаційне повідомлення 

 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 
Харківський інститут управління запрошує Вас взяти участь у XХ ювілейних Ліберманівських читаннях «Тенденції 

та протиріччя реформування економічної моделі України», які відбудуться 30 жовтня 2015 року за адресою: м. Харків, 
вул. Шевченка, 24. 
 

Основні напрямки читань: 
1. Внесок О.Г.Лібермана та українських економістів у розвиток економічної теорії. 
2. Тенденції та протиріччя реформування економічної моделі України. 
3. Економічні аспекти сучасного менеджменту у сегментах світової економіки. 
4. Особливості управлінської діяльності в сфері освітянської діяльності при підготовці фахівців для економічної 

галузі України. 
5. Актуальні проблеми комерціоналізації економічних досліджень. 
6. Проблеми фінансово-економічної безпеки України. 
 
Робочі мови: українська, російська, англійська. 
Конференція зареєстрована в плані міжнародних конференцій МОН України. 
 
Для формування програми читань просимо Вас до 15.10. 2015 року надіслати на адресу оргкомітету конференції (або 

електронною поштою miron.29@mail.ru;   mmn@khiom.kharkov.ua) такі матеріали: 
1) заявку на участь у XX ювілейних Ліберманівських читаннях, 
2) текст доповіді, оформлений як наукова стаття (в друкованому та електронному вигляді), 
3) копію платіжних документів (оргвнесок 50 грн. + вартість публікації).  
Матеріали, повідомлені на читаннях, будуть надруковані у «Вчених записках Харківського інституту управління» – 

виданні, яке, згідно з листом ВАК від 13.03.03 № 02-76-05/633, внесено до переліку видань матеріалів наукових конференцій, 
де може проводитися апробація результатів дисертаційних робіт аспірантів, докторантів та інших здобувачів учених 
ступенів. Вартість публікації – 30 грн. за сторінку (30 рядків, 2000±100 знаків). 

Просимо учасників (авторів) обирати теми доповідей (формулювати назви статей) відповідно до основних напрямків 
читань та дотримуватися вимог до оформлення матеріалів, які мають повністю відповідати вимогам ВАК і містити такі 
елементи: постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями; аналіз сучасних 
досліджень та публікацій, на які спирається автор; формулювання цілей статті; виклад основного матеріалу дослідження; 
висновки та перспективи використання результатів. Бажаний обсяг тексту (формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 
14 рt, міжрядковий інтервал 1,5; поля: ліве – 30 мм, верхнє, нижнє та праве – 20 мм; схеми і малюнки мають бути згруповані 
і не виступати за поля, формули – набрані у редакторі формул) – 5–6 повних сторінок. До статті додаються анотація і 
ключові слова українською, російською та англійською мовами (для зарубіжних авторів українською – не потрібно), рецензія 
на статтю (див. Бюл. ВАК, № 1, 2003, с. 2), а також обов’язково вказується код (індекс) за Універсальною десятиковою 
класифікацією (УДК). Електронний варіант статті має бути названий за прізвищем автора(-ів) і зберігається у форматі .rtf . 

 
Послідовність оформлення статті: 
1 – індекс УДК;  
2 – назва доповіді (великими буквами, жирно); 
3 – імена та прізвища авторів, назва організації; 
4 – анотація та ключові слова (мовою статті); 
5 – основний текст (за вказаними вище вимогами ВАК), посилання – у тексті у квадратних дужках, за прикладом: [1, 

C. 15]; 
6 – список використаної літератури (у порядку згадування або за абеткою), за стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006; 
7 – повторення пп. 2, 3, 4 російською/українською та англійською мовами. 
8 – дата подачі матеріалу. 
Оргкомітет має право відхилити матеріали, які не відповідають тематиці читань (вказаним напрямкам) та/або 

вимогам до оформлення. У такому разі кошти у розмірі вартості публікації повертатимуться автору(-ам). 
 
Телефон для довідок: (057) 720-21-91, 720-22-29 Мирон Мигранович 


