
 
 
 
 

 

 

 

  
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

Кафедра міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи  
запрошує Вас до участі у роботі 

науково-практичної конференції студентів 

«Антикризові заходи в готельно-ресторанному бізнесі та інфраструктурному 

розвитку України в умовах подолання наслідків COVID-19» 
яка відбудеться 27 травня 2021 року 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Сучасні напрями розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні. 

2. Актуальні напрями подолання кризових явищ в готельно-ресторанній сфері. 

3. Загрози та перспективи розвитку міжнародної електронної комерції. 

4. Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія, сучасність та погляд у майбутнє.   
 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 
УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ  

Для участі у роботі конференції необхідно надіслати до 20 травня 2021 року тези доповідей 

та заявку учасника на адресу оргкомітету: kafedramekgrs@gmail.com.  
Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 

КОНФЕРЕНЦІЯ БУДЕ ПРОВЕДЕНА В ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ – БЕЗКОШТОВНА 
 
 

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 

Тези доповідей обсягом 1-2 сторінки формату А4 повинні бути надруковані у 

текстовому редакторі Microsoft Word. Шрифт Times New Roman, кегель – 12, міжрядковий 

інтервал – 1,15, поля: верхнє та нижнє – 20 мм, праве – 30 мм, ліве – 10 мм, абзац – 1,25 см. 
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Зразок оформлення тез доповіді 

 

НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

Петров Петро Петрович, 

студент 2-го курсу групи УГР-21 факультету міжнародних 

економічних відносин та туристичного бізнесу, 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,  
ivanov@karazin.ua 

 

Текст доповіді … 

 

Список використаних джерел: 

 
1. Гуйван П. Д. Право на справедливий суд : європейські сентенції та українські реалії 

(темпоральний аспект). Держава та регіони. Серія «Право». 2017. № 2. С. 30–35.  
2. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом : навч. посіб. Вид. 2-

ге, переробл. і допов. Київ, 2005. 308 с. 

 

Науковий керівник: Іванов Іван Іванович, кандидат політичних наук, доцент, доцент 

кафедри міжнародних відносин міжнародної інформації та безпеки, Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна. 
 

ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів 

«Антикризові заходи в готельно-ресторанному бізнесі та інфраструктурному розвитку 

України в умовах подолання наслідків COVID-19» 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові учасника 

_____________________________________________   
Повна назва закладу освіти або місця роботи__________________________________ 

 
Адреса закладу, місця роботи_________________________________________ 

 
Контактний телефон учасника (вказати обов’язково) 

________________________________  
Е-mail 

________________________________________________________________________ 
 

Обраний напрям (секція) ______________________________________________________ 
 

Назва доповіді ________________________________________________________________ 
 

Чи є необхідність в сертифікаті учасника конференції _____ТАК _______НІ 
 

Номер та адреса відділення «Нової Пошти» (за необхідності) 

_________________________ 
 

Контактні особи:  Миколенко Олена Петрівна, тел. 098-054-80-67 
    Данько Наталя Іванівна, тел. 050-960-7352 
    Соколовська Олена Олександрівна 099-787-34-37 
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