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(21 квітня 2016 року) 

 

Вельмишановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Міжнародний бізнес як фактор розвитку», яка відбудеться 21 квітня 

2016 року на кафедрі економічної теорії факультету міжнародних економічних 

відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна.  

Напрями роботи конференції: 
1.Роль міжнародного бізнесу у розвитку національної економіки 

2.Актуальні проблеми розвитку міжнародного бізнесу 

3.Освіта з міжнародного бізнесу в умовах реформи вищої школи 

4.Міжнародний бізнес у системі міжнародних економічних відносин 

5.Інформаційне забезпечення міжнародного бізнесу 

6.Міжнародний туристичний бізнес.  

7.Міжнародні аспекти розвитку готельно-ресторанного бізнесу 

 

Для участі у конференції необхідно до 16 березня 2016 року подати до 

оргкомітету: 

 1. Заявку на участь у конференції 
У паперовому та електронному вигляді на кожного учасника окремо, а саме : 

 1. Прізвище, ім’я, по батькові. 

2. Країна, місто 

3. Назва ВНЗ, факультету, кафедри. Повна адреса ВНЗ. 

4. Посада, науковий ступінь, вчене звання (для студентів – факультет, курс, група) 

5. Контактний телефон, електронна адреса . 

6. Поштова адреса для листування 

7. Назва напряму 

8. Назва доповіді 

9. Науковий керівник. Для студентів і аспірантів – ПІБ наукового керівника, посада, 

наукова ступінь, вчене звання. 

10. Форма участі у конференції: доповідь, участь у роботі конференції  без доповіді, 

надсилання матеріалів без безпосередньої участі. 

11. Потреба у готелі. 

 



 2. Матеріали доповіді 
надаються у паперовому та електронному вигляді  (для студентів - обов’язково 

підпис наукового керівника під текстом матеріалів). Матеріали надсилати поштою за 

адресою оргкомітету.  

Електронною поштою матеріали і заявка надсилаються на eлектронну адресу кафедри 

(mezh_biz@mail.ua;). Назва файлу - прізвище першого автора. Приклад назви файлу: 

Іванов_заявка.doc. 

Матеріали доповіді мають бути оформлені відповідно до вимог оргкомітету.  

 3. Організаційний внесок 
Організаційний внесок включає витрати на проведення конференції та 

публікацію матеріалів.  

Організаційний внесок у розмірі 150 грн. надсилати поштовим або 

електронним  переказом за адресою: кафедра міжнародних економічних відносин, 

факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, пл.Свободи, 4, 

Харків, 61022 Шедяковій Тетяні Євгенівні  (з поміткою «Для конференції»). 

Витрати на відрядження оргкомітет на себе не бере. 

Адреса оргкомітету: 

кафедра економічної теорії( ауд.3-78), 

головний корпус університету пл.Свободи,4, Харків, 61022.; 

електронна адреса: mezh_biz@mail.ua;; 

факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу,  

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

Додаткову інформацію можна отримати за тел.: +38(057) 707-53-51 

Шедякова Тетяна Євгенівна, Мальцева Ольга Михайлівна 

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді 

Обсяг – 3-5 сторінки комп’ютерного тексту. Редактор Word for Windows версія 

не нижче 6.0, шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, формат А4, орієнтація книжкова. 

Поля: верхнє і нижнє - по 2 см. Ліве і праве – по 2,5 см, абзац 1см, міжрядковий інтервал 

1,5.  

Розміщення на сторінці: у лівому верхньому куті УДК, нижче по центру прізвище 

та ініціали автора напівжирним шрифтом, на наступному рядку - назва доповіді 

великими літерами напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру. На наступному 

рядку праворуч від центру сторінки - повна назва організації курсивом. Для студентів і 

аспірантів обов’язково вказати наукового керівника нижче через 1 інтервал праворуч від 

центру курсивом. Після цього, нижче з відступом розмішується основний текст доповіді 

з вирівнюванням по ширині. Посилання на літературу слід подавати у квадратних 

дужках. Під текстом з відступом друкується література у рядок курсивом розміром 12 пт. 

Бажано не розмішувати в тексті складний графічний матеріал та великі таблиці.  

Для студентів - обов’язково підпис наукового керівника під текстом матеріалів. 

Приймаються тільки ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції 

і вказаним вимогам. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори. 
 

Мови конференції - 

українська, російська, англійська 

Матеріали конференції планується видати до початку конференції 
 

Початок реєстрації  21 квітня 2016 р. о 9:30 годин 

Початок роботи конференції о 10:00 годин 

Детальна інформація, програма конференції буде надіслана учасникам конференції 

додатково. 
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