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НАУКОВІ СЕКЦІЇ

1. Передумови трансформації економічних систем (національний та

регіональний рівень).

2. Економічні, інформаційні, екологічні та соціальні аспекти розвитку

територій.

3. Ресурсо- та енергозбереження. Альтернативні джерела енергії.

4. Інноваційна та інвестиційна діяльність.

5. Управління проектами та програмами розвитку територій.

6. Бізнес-середовище територіальної системи.

7. Управління економічною безпекою територій.

Умови участі: до 30 жовтня 2020 року (включно) надіслати на адресу

координатора конференції a.o.kramarenko@karazin.ua тези із

зазначенням відомостей про авторів.



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ДОПОВІДЕЙ

Тези подаються в електронному варіанті у форматі

.doc або .docx, редактор Microsoft Word.

Обсяг тез 2 – 4 сторінки формату А-4.

Шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 pt., абзац –

1,25 см, поля – 20 мм, інтервал – 1,5.

Кожна таблиця, ілюстрація, діаграма, схема

повинна бути підписана та мати назву.

Графічний матеріал виконують у доступних для

подальшого редагування програмах.

Для рисунків і таблиць застосовують гарнітуру

Times New Roman, кегль – 12 pt., інтервал між

рядками – 1. Під таблицями й рисунками слід

вказувати джерело.

Формули слід друкувати за допомогою редактора

формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих

дужках з правого боку.

Список літератури має містити лише джерела, на

які є посилання в тексті; приклад оформлення

посилань: [1]. Список літератури оформлюється з

урахуванням розробленого Національного

стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та

документація. Бібліографічне посилання. Загальні

положення та правила складання».

Назва файлу повинна включати прізвище

(наприклад, Клименко_тези).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Назва секції 

УДК 

Клименко М. С.

к. е. н., доцент,

доцент кафедри управління та адміністрування,

ННІ «Каразінська школа бізнесу»

Харківський національний

університет імені В. Н. Каразіна

ЕФЕКТИВНІ ЦІНОВІ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ 

ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ НЕКОНКУРЕНТНИХ 

ЧИННИКІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Текст, текст, текст, текст, текст. 

Література

1.

2.

Кількість співавторів тез – не більше трьох.

Кількість поданих матеріалів від одного автора не

обмежується.

Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах

несуть автори доповідей.


