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ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ТА ВИПУСКНИКИ ШКІЛ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжвузівській науковій 

конференції “Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ 

століття очима молоді”, яка відбудеться 20 травня 2021 року о 

13.00 годині в ХНПУ імені Г.С.Сковороди за адресою:  м. Харків, вул. 

Алчевських, 29, ауд. 218.  

 

Тематичні напрями (секції): 

1. Проблеми та інноваційні чинники розвитку національної 

економіки в умовах глобалізації (керівник секції – к.е.н., доцент, 

професор кафедри Радченко Любов Пантелеймонівна); 

2. Інституційно-правове забезпечення й управління розвитком 

підприємств (керівник секції – к.е.н., доцент, професор кафедри 

Сідельнікова Ірина Володимирівна). 

 

Форма участі в конференції – очна та дистанційна. 

За результатами роботи конференції планується видання збірки 

наукових матеріалів. Збірник тез в електронному варіанті буде 

розміщений на сайті університету та розісланий учасникам. Кожен 

автор отримує сертифікат учасника конференції.  

 

Для участі в конференції необхідно не пізніше 1 травня 2020 

року подати до оргкомітету конференції тези доповіді та заявку на 

участь у студентській конференції у електронному вигляді, а також 

кошти за публікацію тез. 

Для виступу на конференції доповідь бажано представити з 

використанням презентації у редакторі Power Point. 

Організаційний внесок, що покриває участь у конференції, вартість 

публікації тез та надання сертифікату учасника конференції становить 

50 грн.  

 

Вимоги до оформлення тез доповідей  

1. Обсяг тез – від 2 сторінок українською або англійською мовою.  

2. Текст повинен бути набраний у редакторі WORD формату А4, 

гарнітура Times New Roman, розмір 12, одинарний інтервал. 

3. Поля сторінок: з усіх боків по 2 см. 

4. Розміщення основних структурних елементів (друкується 

напівжирним шрифтом, вирівняним по правій стороні):1-й рядок - 

прізвище, ім’я, по батькові студента (учня); 2-й рядок - заклад освіти; 

3-й рядок – факультет, курс, група (клас); 4-й рядок – дані про 

наукового керівника (науковий ступінь, посада, прізвище, ініціали). 

Через один рядок відступу подається назва доповіді (великими 

прописними літерами, вирівнювання по центру, шрифт – 

напівжирний). Далі ще через один рядок відступу з абзацу 1 

друкуються тези доповіді.  

5. Список використаних джерел оформлюється наприкінці тексту 

(шрифтом - Times New Roman, 11 розміром, одинарним інтервалом) 

відповідно до Національного стандарту України (на вибір автора). 

6. Файл з матеріалами доповіді повинен бути збережений у 

форматі .doc або .docх під назвою прізвища автора. 

7. Текст в електронному виді надсилається на е-mail оргкомітету – 

kafedra_et@ukr.net. 



 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Петрова Марія Іванівна 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

юридичний факультет, 4 курс, 44 група 

Науковий керівник - к.е.н., професор кафедри 

 економічної теорії, фінансів і обліку Радченко Л.П.  

 

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ТА НАПРЯМИ  ЗОВНІШНЬОЇ 

ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Далі з абзацу подається текст тез. Параметри абзацу: перший 

рядок – відступ 1 см, вирівнювання – за шириною. Текст набирається 

без переносів. 

 
Список використаних джерел: 

1. Кизима І. Чинники зовнішньої трудової міграції населення України // 

Наукові праці КНТУ. Економічні науки. 2009. № 15. С. 365-369. 2. Міграція в 

Україні: факти і цифри. URL: http://iom.org.ua/ ua/pdf/UKR%20FF_F.pdf (дата 

звернення: 17.01.2021). 

 

Контактні телефони: 

   (057) 700-35-16 – кафедра економічної теорії, фінансів і обліку 

098-177-78-07 – відповідальна за організацію та проведення  

конференції Мельникова Ольга Володимирівна. 

Електронна адреса оргкомітету:  kafedra_et@ukr.net 

 

 

Шановні колеги! 

 Організаційний комітет буде вдячний Вам за поширення даної 

інформації серед викладачів закладів вищої освіти, вчителів шкіл, 

студентів, які будуть зацікавлені в участі у конференції. 

 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участь у V Міжвузівській науковій конференції  

«Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття 

очима молоді», яка відбудеться 20 травня 2021 року  

у ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові учасника 

конференції 

 

Місце навчання  

Факультет, група  

Секція №, назва  

Тема доповіді  

Форма участі  

(очна, дистанційна) 

 

Організаційний внесок  

Телефони  

E-mail   

Науковий керівник (П. І. Б., науковий 

ступінь, вчене звання, посада) 

 

 

 

 

http://iom.org.ua/

