МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА ТУРИСТИЧНОГО
БІЗНЕСУ
КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

запрошує Вас взяти участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«СУЧАСНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ»
(Харків, 26 квітня 2018 року)
яка відбудеться 26 квітня 2018 року в Харківському національному університету імені
В.Н. Каразіна, за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 4, головний корпус університету,
4 поверх, Зала засідань Вченої ради. Початок роботи о 10.00. Реєстрація учасників з 9.00.

Основні напрямки роботи конференції:
1. Сучасний етап розвитку міжнародного бізнесу
2. Глобалізаційні перетворення міжнародного бізнесу
3. Перетворення зовнішнього середовища міжнародного бізнесу
4. Національні чинники перетворень міжнародного бізнесу
5. Галузеві перетворення міжнародного бізнесу
На конференції планується:

 пленарне засідання;
 робота секцій.

Для участі в конференції та публікації матеріалів необхідно
до 5 квітня 2018 року:

1. Надіслати до оргкомітету заявку на участь у конференції за формою (додається).
1. Надіслати на електронну адресу оргкомітету <ec_teor@karazin.ua> текст публікації.
2. Сплатити організаційний внесок. Організаційний внесок складає 150 грн.
(матеріали конференції, інформаційні матеріли). Оплату можна здійснити
наступним чином:
РЕКВІЗИТИ: Одержувач: Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
Р/р 31250258201533
МФО 820172 в ДКСУ
Код ОКПО 02071205 (711/69к)
(із зазначенням ПІБ відправника) - фото чеку (квитанції) надіслати на вказану вище
електронну адресу разом із тезами.

Вимоги до оформлення публікації:
1. Обсяг публікації: 3-4 стор. формату А4. Розмір полів по 2 см; шрифт Times
New Roman – 14 пт; відстань між рядками – 1 інтервал; відступ на початку абзацу 1 см.
Текстовий редактор Word for Windows (версія 6.0 і вище). Таблиці оформляються за
допомогою Microsoft Word або Excel.
2. Оформлення матеріалів: у лівому верхньому куті УДК, по центру подаються
прізвище та ініціали автора напівжирним шрифтом (українською та англійською
мовами), на наступному рядку – назва доповіді великими літерами напівжирним
шрифтом, вирівнювання по центру (українською та англійською мовами). Через 1

інтервал праворуч від центру курсивом – назва ВНЗ, посада (студент, магістрант,
здобувач, викладач, доцент, профессор та ін.), назва міста, країна. Для студентів і
аспірантів обов’язково вказати наукового керівника. Далі через 1 інтервал – текст.
Посилання на літературу слід подавати у квадратних дужках ([1, с. 32]). Наприкінці
статті подається список літератури, розміщений в рядок, курсивом, розмір 12 пт
(оформлення літератури відповідно до ДСТУ8302:2015 – приклади у вкладеному файлі).
Мови конференції - українська, російська, англійська

Зразок оформлення публікації:
УДК 334.722 (494.9)
Беспала Д. С.
Bespala D.
ФАКТОРИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
FACTORS OF INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
студент кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії
науковий керівник: д.е.н., професор Воробйов Є.М.
м. Харків, Україна
Найважливіші статті нідерландського експорту до України: пластмаси і полімерні
вироби, котли та машини, фармацевтична продукція, засоби наземного транспорту,
какао і продукти із нього, органічні хімічні сполуки та хімічна продукція, живі дерева та
інші рослини, перли та дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння [3].

1.
Література: 1. Ласло Э. Макросдвиг (к устойчивости мира курсом
перемен). Berrett-Koehler Publishers, 2002. 280 c. 2. Сідоров В.І., Здоровко С.Ф.
Глобалізація економіки та транс націоналізована організована злочинність.
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія
«Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2017. Випуск 6.
С.58-70.3. Двостороннє співробітництво. Країни Європи / Міністерство
закордонних справ України. URL: http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/bilateralcooperation/european-countries (дата звернення 12.01.2018 р.)

УВАГА!
Оргкомітет залишає за собою право відмовити у друкуванні
невідредагованих матеріалів, які не відповідають тематиці чи вимогам або
надіслані пізніше вказаного терміну.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (057) 707-53-51
МАЛЬЦЕВА Ольга Михайлівна (0977040327)
ДЕРІД Ірина Олександрівна (0971531690)

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
у Всеукраїнській науково-практичній конференції
«СУЧАСНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ»
(Харків, 26 квітня 2018 року)

1

Прізвище, ім'я, по-батькові
учасника повністю

2

Науковий ступінь, вчене
звання

3

Посада

4

Курс, група (для студентів)

5

Організація (повна назва,
вказати факультет,
кафедру тощо)

6
7
8

Напрямок роботи
конференції
Назва статті
Науковий керівник (для
студентів і аспірантів)

9

Адреса (вулиця, будинок,
місто, країна, індекс)

10
11

Електронна адреса
Контактний телефон

12

Форма участі в конференції
(очна, заочна)

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном:
(057) 707-53-51
МАЛЬЦЕВА Ольга Михайлівна (0977040327)
ДЕРІД Ірина Олександрівна (0971531690)

