
в ввввввввввввввввввв 

ввввввввввввввввввв 

ввввввввввввввввввв 

ввввввввввввввввввв 

ввввввввввввввввввв 

ввввввввввввввввввв 

ввввввввввввввввввв 

ввввввввввввввввввв 

ввввввввввввввввввв 

ввввввввввввввввввв 

ввввввввввввввввввв 

ввввввввввввввввввв 

ввввввввввввввввввв 

ввввввввввввввввввв 

ввввввввввввввввввв 

ввввввввввввввввввв

ввввввввввввввввв 

вввввя-

яввввввввввввввв 

 

 

 

 

 

ввввввв 

  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

 УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

РАДА  НАУКОВОГО  СТУДЕНТСЬКОГО                    

ТОВАРИСТВА 

 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 
 

«Соціально-економічний 
розвиток економіки:  

виклики та шляхи  
стабілізації» 

 
 

Всеукраїнська науково-практична 

 конференція  

студентів, аспірантів і молодих учених  

 

20-21 квітня 2018 року 

 
 

Харків - 2018 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я та по батькові учасника:________________ 

Студент/аспірант:___________________________________ 

Назва ВНЗ: _______________________________________ 

Адреса, індекс, телефон, ВНЗ:________________________ 

Факультет, курс, спеціальність, група (для студентів): ___ 

Кафедра, рік навчання (для аспірантів): _______________ 

Домашня адреса, контактний телефон (моб.):___________ 

Е-maіl: ___________________________________________ 

Номер секції (вказати): 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8 ___ 

Назва доповіді: ____________________________________ 

Прізвище, ініціали наукового керівника: _________________ 

Науковий ступінь керівника: _________________________ 

Вчене звання керівника: _____________________________ 

Форма участі: заочна/виступ на конференції_____________                      

 

Економічний факультет 

Економічний факультет   

Харківського національного 

університету  імені В. Н. Каразіна 

 вул. Мироносицька, 1,  м. Харків, 61002 

Реєстрація учасників конференції – 9
00

 - 10
00

 

е-maіl:   nt.econom@karazin.ua 

 

 

НАША АДРЕСА: 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА: 
 

1. Обсяг тез до 3 друкованих сторінок формату 
А4. Розмір полів по 2 см; шрифт Times New 
Roman - 12 пт; інтервал – 1,5; відступ на почат-
ку абзацу – 1 см. Текстовий редактор Microsoft 
Word (версія 2003 і вище). Таблиці та малюнки 
оформляються за допомогою Microsoft Word.  

2. Зразок оформлення тез: 
 
 
 
2. Зразок оформлення доповіді 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Електронний варіант обов'язково надсила-
ється на: е-maіl:  nt.econom@karazin.ua  

Текст повинний бути уважно вичитаний і 

перевірений автором. 

 

 4. Вартість участі в конференції, публікації тез 
доповідей становить 90 грн.  

Банківські реквізити: 
Одержувач: Харківський національний уні-

верситет імені В.Н.Каразіна 
Р/р 31253258101533 
МФО 820172 в ДКСУ 
Код ОКПО 02071205  

Призначення платежу: за участь у конферен-
ції на економічному факультеті: «Соціально-
економічний розвиток економіки: виклики та 
шляхи стабілізації»   

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК: 

УДК хххххх (розмір шрифту - 1)  

 

         ТЕМА ДОПОВІДІ (розмір шрифту – 12, п/ж)   

 

Прізвище, ініціали автора 

Науковий керівник: 

прізвище, ініціали, науковий ступень 

Назва вищого навчального закладу (розмір     

шрифту - 12, п/ж) 

         Текст доповіді….(розмір шрифту - 12) 

Список використаних джерел: (розмір шрифту - 11) 

mailto:nt.econom@karazin.ua
mailto:nt.econom@karazin.ua
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Шановні колеги! 

 

   Рада наукового студентського товариства  еко-

номічного факультету Харківського національ-

ного університету імені В. Н. Каразіна запрошує 

взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-

практичної  конференції студентів, аспірантів і 

молодих учених: «Соціально-економічний роз-

виток економіки: виклики та шляхи стабіліза-

ції» студентів або аспірантів Вашого закладу, яка 

відбудеться 20-21 квітня 2018 р. у Харківському 

національному університеті імені В.Н. Каразіна 

за адресою: вул. Мироносицька, 1, м. Харків, 

61002. 
 

 

 

1.        Сучасна модернізація економіки: проти-

річчя, тенденції, особливості 

2. Управління соціально-економічним розвит-

ком: реалії та перспективи 

3.     Фінанси, банківництво та страхування: ри-

зики, загрози та шляхи розвитку 

4.    Світове господарство: проблеми та перс-

пективи 

5.  Інноваційні підприємницькі технології су-

часного соціально-економічного розвитку 

6.     Моделі та методи аналізу «зеленої економі-

ки» та сталого розвитку 

7.   Проблеми теорії та практики економічної 

статистики в умовах інтеграційних економіч-

них процесів в Україні 

8.     Сучасні проблеми обліку та аудиту в 

Україні 
                             

Робочі мови конференції: 
 українська, російська, англійська 

Заступники голови: 

Давидов О.І. – проф., декан економічного          
факультету. 
 
Гриценко А.А. – проф., член-кореспондент НАН 
України. 
 
Пуртов В.Ф. – доц., заступник декана з                
науково-інноваційної роботи. 

 

Члени оргкомітету: 

Глущенко В.В. - проф., завідувач кафедри      
фінансів та кредиту. 

Дорошенко Г.О. – проф., завідувач кафедри 
економіки та менеджменту. 

Євтушенко В.А. – доц., завідувач кафедри                  
маркетингу та менеджменту зовнішньоекономіч-
ної діяльності 

Задорожний Г.В. – проф., завідувач кафедри    
міжнародної економіки та світового господарства. 

Кудінова М.М. –   доц. кафедри економіки та     
менеджменту   

Меркулова Т.В. – проф., завідувач кафедри  
економічної кібернетики та прикладної          
економіки. 

Соболєв В.М. – проф., завідувач кафедри       
статистики, обліку і аудиту. 

Тютюнникова С.В. – проф. кафедри              
економічної теорії та економічних методів 
управління. 

Журба Я.А. – голова Ради наукового             
студентського товариства економічного факуль-
тету, студент 4-го курсу. 

НА КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОБОТА 

ТАКИХ ТЕМАТИЧНИХ НАПРЯМКІВ 

Для участі в конференції необхідно: 

- до 25 березня 2018 р. надіслати заявку на 

участь та відомості про авторів (зразок дода-

ється), копію  квитанції про сплату організа-

ційного внеску, рецензію наукового керівника, 

текст тез доповідей (у електронному виді) од-

нією з робочих мов, на е-mail адресу оргкомі-

тету: nt.econom@karazin.ua 

- заповнити «Форму реєстрації» для участі 

в конференції, на сайті економічного факуль-

тету у розділі «Рада наукового студентського 

товариства» .http://www.econom.kharkov.ua 

Тел. (057) 707-55-16; (095) 701-37-58 

Після проведення конференції тези допо-

відей планується опублікувати у “Збірнику 

матеріалів конференції”. 

Проживання та харчування сплачуєть-

ся учасниками самостійно. Зворотні    

квитки прохання придбати завчасно. 

 

 

Голова: 

Бакіров В.С. – академік НАН України, член-

кореспондент НАПН України, ректор         

Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна. 

Співголова: 

Азарєнков М.О. – академік НАН України, 

проректор з науково-педагогічної роботи    

Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна. 

 

  

Заступники голови: 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

mailto:nt.econom@karazin.ua
http://www.econom.kharkov.ua/


 

 


