ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Специфіка відкриття бізнесу в
європейських країнах»
(17 травня 2017 року)
Вельмишановні студенти!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі студентської наукової конференції
«Специфіка відкриття бізнесу в європейських країнах», яка відбудеться 17
травня 2017 року на кафедрі міжнародного бізнесу та економічної теорії
факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.
Рекомендована структура роботи:
- загальна інформація про європейську країну;
- інформація про економічний рівень даної країни, ВВП та інші показники за останніми
даними;
- інформація про рівень країнового ризику (за картами політичних ризиків);
- інформація із рейтингу Doing business про цю країну (складність чи легкість відкриття
тут бізнесу);
- із сайту Міністерства закордонних справ України надати інформацію про рівень
взаємодії між Україною та аналізованою країною;
- розкрити специфіку процедури відкриття бізнесу в обраній Вами європейській країні (це
може бути інформація про відкриття тут бізнесу в якості резидента або в якості
нерезидента – філія, представництво);
- перевірте чи є в Україні із обраною країною міжнародний договір про уникнення
подвійного оподаткування;
- зробіть висновки.

Для участі у конференції необхідно:
1. До 24 березня 2017 р. визначитись із європейською країною, про яку будете
писати та надіслати заявку на електронну адресу (ec_teor@karazin.ua)
У Заявці вказати наступне:
а) прізвище, ім’я та по батькові
б) спеціальність (спеціалізація) навчання
в) курс навчання
г) науковий керівник (викладач, який Вас консультує)
д) європейська країна, яку Ви обрали
є) контакти: мобільний телефон та електронна адреса.
2. До 10 квітня 2017 року подати до оргкомітету матеріали доповіді.
Матеріали надаються у паперовому та електронному вигляді ( обов’язково підпис
наукового керівника під текстом матеріалів). Матеріали передавати на кафедру

міжнародного бізнесу та економічної теорії (аудиторія 3-78, центральний
корпус).
Електронною поштою матеріали надсилаються на електронну адресу кафедри
(ec_teor@karazin.ua). Назва файлу - прізвище автора. Приклад назви файлу:
Іванов_тези.doc.
Матеріали доповіді мають бути оформлені відповідно до вимог оргкомітету.
3. Організаційний внесок
Організаційний внесок включає витрати на публікацію матеріалів. Сума
буде вказана після збору матеріалів та калькуляції їх публікації у видавництві.
Адреса оргкомітету:
кафедра економічної теорії( ауд.3-78),
головний корпус університету пл. Свободи,4, Харків, 61022.;
електронна адреса: ec_teor@karazin.ua
факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу,
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 0971531690
Вимоги до оформлення матеріалів доповіді
Обсяг – 3-5 сторінок 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 (УДК замовляють в
бібліотеці ХНУ імені В.Н. Каразіна он-лайн через електронну пошту http://wwwlibrary.univer.kharkov.ua/pages/udk-bbk/udk_bbk_a.pdf), 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 спеціальності (спеціалізації), за якою
навчається студент, та курс. 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 (порядок оформлення літератури дивись у надісланому
додатково документі).
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, англійська
Матеріали конференції планується видати до початку конференції

Початок роботи конференції 17 травня 2017 об 11:40 на кафедрі міжнародного
бізнесу та економічної теорії (Головний корпус, ауд. 3-78)
Детальна інформація, програма конференції буде надіслана учасникам конференції
додатково.

