ІІ Всеукраїнська учнівсько-студентська науково-практична конференція

«МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА СВІТОВЕ
ГОСПОДАРСТВО: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ»
м. Харків, 4 грудня 2020 року
Шановні учні 9–11 класів закладів загальної середньої освіти
та здобувачі вищої освіти України!

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Молодіжна рада при
Харківському міському голові запрошує Вас взяти участь у роботі
ІІ Всеукраїнської учнівсько-студентської науково-практичної конференції
«Міжнародні відносини та світове господарство: історія і сучасність».
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Особливості розвитку країн світу та України в умовах глобальних викликів.
Глобальні проблеми людства та чинники їх загострення.
Регіоналізація міжнародних відносин: передумови та наслідки.
Національні інтереси та стратегічні пріоритети зовнішньої політики країн
світу.
5. Інноваційний вектор розвитку світового господарства в умовах нової
промислової революції.
6. Виклики фінансової глобалізації: інструменти та протиріччя.
7. Нові форми міжнародного бізнесу в глобалізованій економіці.
8. Сучасні механізми колективної міжнародної безпеки та захисту прав
людини.
9. Особливості розвитку міжнародного та національного туристичного ринку.
10. Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу.
11. Загрози та перспективи розвитку міжнародної електронної комерції.
1.
2.
3.
4.

Робочі мови конференції: українська, англійська.
Місце проведення конференції: Платформа Zoom
https://us04web.zoom.us/j/79776762727?pwd=UHFNZHdXQ1R6SXZVTXgwYz
hFTXpoQT09
Meeting ID: 797 7676 2727. Passcode: 6r0Rnn.
.

Орієнтовна програма конференції:
9.30 – 10.00 – реєстрація учасників
10.00 – 11.30 – відкриття роботи конференції та пленарне засідання
11.30 – 12.00 – кава-брейк
12.00 – 14.00 – робота у секціях
14.00 – 14.30 – кава-брейк
14.30 – 15.00 – підведення підсумків та закриття конференції
Форма участі: дистанційна, заочна.
За результатами роботи конференції планується видання електронного
збірника матеріалів конференції та його розміщення у репозитарії Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна до початку роботи конференції.
Усі тексти тез наукових доповідей буде перевірено на наявність
неправомірних запозичень з метою дотримання норм академічної доброчесності.
Організаційний комітет залишає за собою право внутрішнього рецензування та
відбору тез, які буде включено до збірника.
Для виступу на конференції рекомендується підготувати презентацію.
Кожен учасник конференції отримає сертифікат учасника, який буде
висланий йому за адресою місця проживання, або може бути отриманий
самостійно за адресою організатора конференції. Вчителі, що виступили
науковими керівниками учнів, також отримають відповідні сертифікати.
Учасники конференції також мають нагоду отримати дипломи з відзнакою за
найкращі доповіді на конференції. Рішення про нагородження дипломом з
відзнакою приймається організаційним комітетом конференції.
СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ
Для участі у конференції просимо направити до 16 листопада 2020 року на
електронну пошту оргкомітету snt.irtb@gmail.com тези наукової доповіді
українською або англійською мовою обсягом до 4 сторінок, оформлені відповідно
до встановлених вимог, які наведено нижче, заявку, відскановану копію рецензії
наукового керівника або витягу з протоколу засідання кафедри про рекомендацію
тез до друку (з відповідними підписами), а також скрін, скан чеку або будь-який
інший документ, що підтверджує сплату організаційного внеску. Назви файлів
повинні містити прізвище учасника (Ivanov_tezy, Ivanov_zayavka.docx,
Ivanov_recom).
Також, учасники мають заповнити гугл-форму за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/1DKtFtcWqI68N-TrFcWbnOs9l85HsdZlwmTcW3akJ9vM/edit
(на останній сторінці інформаційного листа надано QR-code для швидкого доступу).

ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ
Для участі у конференції учасник має сплатити організаційний внесок у
розмірі 60 грн. Учні закладів загальної середньої освіти звільняються від сплати
обов’язкового організаційного внеску. Оплату можна здійснити за наступними
реквізитами: номер карти Приват Банку: 4149439001328602. Отримувач: Анатолій
Філін (з поміткою «Конференція» та ПІБ відправника).
Організаційний внесок включає покриття витрат, пов’язаних з виданням та
розсилкою матеріалів конференції, а також виготовленням сертифікатів та
дипломів з відзнакою учасників.
У разі, якщо тези не будуть прийняті до друку, кошти будуть повернені.
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГКОМІТЕТУ
Адреса для кореспонденції: 61022, м. Харків, майдан Свободи 6,
(Північний корпус),
ауд.
566,
Харківський
національний
університет
імені В. Н. Каразіна, Студентське наукове товариство факультету міжнародних
економічних відносин та туристичного бізнесу
Електронна пошта: snt.irtb@gmail.com
Контактні особи оргкомітету:
Заступник декана з наукової роботи факультету МЕВ та ТБ
Доценко Олена Михайлівна +38 (66) 284 72 82; olena.dotsenko@karazin.ua
Голова Студентського наукового товариства факультету МЕВ та ТБ
Кочерга Михайло Олександрович +38 099 198 17 10; ziggystar2001@gmail.com
Вчений секретар Студентського наукового товариства факультету МЕВ
та ТБ Філін Анатолій Михайлович, +380 95 502 91 41; fslsn28@gmail.com
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ
Тези доповіді повинні відповідати тематиці конференції.
Обсяг тез до 4 сторінок включно, текстовий редактор – Microsoft Word 6.0 і
вище для Windows, формат сторінки А 4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова,
поля: верхнє та нижнє – 1,5 мм, праве – 1,5 мм, ліве – 1,5 мм; шрифт – Times New
Roman, кегель – 11, міжрядковий інтервал – 1,15, стиль – Normal (Times New
Roman).
Перший рядок – назва доповіді – напівжирним шрифтом, кегль – 11,
міжрядковий інтервал – 1, розміщення по центру, усі літери ВЕЛИКІ).
Нижче через інтервал – прізвище, ім’я та по батькові (повністю), посада
(повністю), місце роботи або навчання (повністю), науковий ступень, вчене звання,
e-mail. Уся вищезазначена інформація вказується напівжирним шрифтом, кегль –
11, міжрядковий інтервал – 1 із вирівнюванням за правим краєм. Далі через
інтервал – текст доповіді з абзацним відступом 1,25 см.
Посилання в тексті оформляються в квадратних дужках двома числами – [2,
с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел,

друге – номер сторінки цитованої роботи. У разі посилання на електронний ресурс
зазначається одне число, що означає порядковий номер у списку використаних
джерел, – [2]. У тексті не слід використовувати автоматичні виноски та
автоматичну цифрову нумерацію абзаців, зокрема, в списку використаних джерел.
Список використаних джерел розміщується після тексту тез доповіді через
інтервал під назвою «Список використаних джерел». У ньому мають бути лише ті
джерела, на які зроблено посилання в тексті. Назва «Список використаних джерел»
розміщується з абзацного відступу 1,25 см, із вирівнювання за правим краєм,
напівжирним шрифтом, після неї ставиться двокрапка. Нижче подаються за
алфавітом пронумеровані використані джерела, оформлені відповідно до
встановлених стандартів бібліографічного опису, а саме ДСТУ 8302:2015
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення
та правила складання». Список використаних джерел, починаючи з назви,
оформлюється 11 кеглем, міжрядковий інтервал – 1.
Для авторів, які не мають наукового ступеню, після списку використаних
джерел через інтервал зазначаються дані про наукового керівника: П. І. Б., посада
та місце роботи, науковий ступень, вчене звання. Зазначена інформація
розміщується в такому порядку: словосполучення «науковий керівник» – з
абзацного відступу 1,25 см, з великої літери, курсивом, після нього ставиться
двокрапка; П.І.Б. наукового керівника (повністю) напівжирним шрифтом; далі –
посада та місце роботи, науковий ступень та вчене звання.
У тексті вживаються такі знаки: лапки – (« »), апостроф – (’), через пробіл
тире (–), не дефіс (-). Двокрапка (:) ставиться без пробілу.
ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТЕЗ ДОПОВІДІ
Вступ: актуальність проблеми, узагальнення досвіду науковців з проблеми
дослідження, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким
присвячуються означені тези, визначення мети тез;
Основна частина: аргументований виклад основного матеріалу
дослідження;
Висновки, перспективи подальших досліджень з проблеми.
Текст тез доповіді має бути ретельно перевірений і відредагований
автором. Роботи, які не відповідають вищенаведеним вимогам, будуть повернені
авторам для доопрацювання. Тези доповідей надіслані після закінчення
встановленого строку, розглядатися не будуть.
Включати наукових керівників до співавторства редакційна колегія не
рекомендує.
Думки авторів можуть не збігатися з позицією редколегії. Відповідальність
за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших відомостей несуть автори
публікацій.

Зразок оформлення тез доповіді
НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ
Петров Петро Петрович,
студент 2-го курсу групи УМІ-21 факультету міжнародних
економічних відносин та туристичного бізнесу,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
ivanov@karazin.ua
або:
Петров Петро Петрович,
учень 11-Б класу,
«Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 20
Харківської міської ради Харківської області»
ivanov@karazin.ua
Текст доповіді …
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