
 

 

 

 
Ш а н о в н і  к о л е г и !  

 

Факультет економічних відносин 
та фінансів й Інститут «Кіберпорт» 

 запрошують вас узяти участь  
 у роботі ІІІ Міжнародної  

науково-практичної 
інтернет-конференції  

 

«МЕХАНІЗМИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: 

ПРОБЛЕМИ, 
ПЕРСПЕКТИВИ, 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД»  
 

10 листопада 2022 р. 

Харків 

 

 

До участі в роботі конференції запрошуються 
викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, 
докторанти, представники професійних 
громадських організацій та бізнесу. 

 
 
Метою конференції є узагальнення й 

розповсюдження наукового досвіду з удосконалення 
механізмів забезпечення сталого розвитку 
національної економіки в умовах сучасних викликів 
та міжнародної практики вирішення існуючих соціо-
еколого-економічних проблем. 

 
 

Напрями роботи конференції 
 

1. Соціальні, економічні та правові аспекти 
сталого розвитку економіки на засадах 
цифровізації, конкурентоспроможності, 
інноваційності та збалансованості. 

2. Фінансові важелі системи забезпечення 
сталого розвитку економіки. 

3. Обліково-аналітичне забезпечення 
економічного, соціального та екологічного 
розвитку підприємницьких структур. 

4. Міжнародний досвід та стратегічні 
орієнтири імплементації цілей сталого 
розвитку. 

5. Професійна компетентність фахівців з 
управління, адміністрування та міжнародних 
відносин у контексті цілей сталого розвитку. 
 

Робочі мови конференції: 
українська, англійська, російська, польська 

 

Конференція відбудеться в онлайн-режимі 

на платформі Zoom.  

Посилання для участі у роботі конференції, 

програма та тези доповідей будуть розміщені на 

сайті ДБТУ у розділі Наука<Конференції; 

Матеріали конференцій>: 

http://btu.kharkov.ua/nauka/ 

konferentsiyi/materialy-konferentsij/ 

 

 

Для включення доповідей до програми 

конференції необхідно до 01.11.2022 року 

надіслати заявку на участь і тези доповіді на 

електронну адресу оргкомітету: 
conferencedbtu@gmail.com 

 
 

 

ЗАЯВКА 

на участь у ІІІ Міжнародній 

науково-практичній інтернет-конференції 

«Механізми забезпечення сталого 

розвитку економіки: проблеми, 

перспективи, міжнародний досвід» 
 

ПІБ                         

Науковий ступінь              

Вчене звання              

Місце роботи / навчання (повністю)          

Посада              

Напрям роботи конференції           

Назва доповіді             

Контактний телефон            

E-mail              

 

 

Цей лист є запрошенням на 

конференцію, заявка – підтвердженням 

Вашої участі. 

 

До уваги! Якщо після надсилання повного 

пакету документів Вам не відповіли протягом 

трьох робочих днів, будь ласка, надішліть 

документи повторно. Оргкомітет обов’язково 

повідомить Вас електронною поштою про 

отримання та прийняття матеріалів. 

 



 

Технічні вимоги до оформлення 

Тези доповіді разом із заявкою на участь  

у конференції надаються в електронній версії файла 

формату MS Word. Файл слід назвати за прізвищем 

першого автора. Наприклад: «Карпов_Тези», 

«Карпов_Заявка». 

Обсяг тез – до трьох повних сторінок 

формату А5, усі поля – 20 мм.  

Шрифт тексту: гарнітура – Times New Roman, 

розмір – 10, міжрядковий інтервал – одинарний, 

абзацний відступ – 1 см. 

Усі рисунки, що містяться в тезах, виконуються 

у графічних редакторах, сумісних із текстовим 

редактором MS Word.  

Формули виконуються в редакторі формул 

Ms Equation.  

Рисунки, таблиці та формули оформлюються 

відповідно до ДСТУ 3008:2015. Кожен рисунок 

має бути підписаний, таблиця – мати назву. 

Рисунки і таблиці, якщо їх декілька, слід 

нумерувати арабськими цифрами наскрізною 

нумерацією та розташовувати через рядок від 

основного тексту. Таблиці виконуються тільки в 

книжковій орієнтації. Пояснення до рисунків та 

назви таблиць відцентровуються.  

Наприклад: 
 

Рисунок 1 – Етапи впровадження інноваційних 

технологій (шрифт 9, напівжирний) 

 

Таблиця 1 – Показники…  

(шрифт 10, слово «Таблиця» – світлий курсив, 

назва – напівжирний, прямий) 

 

УДК, ПІБ автора (-ів), науковий ступінь, учене 

звання, назву ЗВО слід друкувати у верхньому 

лівому куті сторінки; назву тез – великими 

літерами по центру, відділивши одним рядком 

зверху та знизу; потім текст тез через одинарний 

інтервал, без переносів.  

За необхідності можна подавати в тезах список 

інформаційних джерел у порядку посилання на 

них за текстом відповідно до вимог 

ДСТУ 8302:2015. Текстові посилання на джерела 

подають у дужках, наприклад: [1, с. 55] або [1; 2].  

 

Приклад оформлення: 
УДК 621.9:681.3 

 

Т.Д. Косова, д-р екон. наук, проф. (НАУ, Київ) 

А.А. Вєтров, канд. екон. наук, доц. (ДБТУ, Харків) 

 

МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ… 

(напівжирний 10, великі літери) 

 

Текст... Текст… Текст… Текст… Текст… 

Текст… Текст... Текст… Текст… Текст… Текст…Текст. 
 

Інформаційні джерела 

1. Кащена Н.Б., Ставерська Т.О. Концептуалізація 

фінансової діагностики в системі управління безпекою 

підприємства. Економічна стратегія і перспективи розвитку 

сфери торгівлі та послуг. 2018. Вип. 2 (28). С. 52-64. URL: 

http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/3667/1/5.pdf 

 
УВАГА! Заплановано видання електронного 

збірника тез доповідей із поданих оригіналів. Автор 
несе відповідальність за зміст, додержання норм 
авторського права, достовірність наведених 
фактичних даних, посилань на джерела, імена та 
назви. 

Оргкомітет залишає за собою право відмовити у 
друкуванні матеріалів, які не відповідають тематиці 
чи вимогам або надіслані пізніше 01 листопада 
2022 р. 

Участь у конференції є безкоштовною. 
 

Контактні особи: 
Кащена Наталія Борисівна, д-р екон. наук, проф., 
тел.: +380679249383; 
Ставерська Тетяна Олександрівна, канд. екон. наук, 
проф., тел.: +380503255121 
 

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44, 
Державний біотехнологічний університет.  

 
Конференція проводиться в межах реалізації 

проєкту «Business development management: 
integrating the European experience» (№101048268) 
напряму Жан Моне програми Еразмус+ 

 

 

 
Міністерство освіти і науки України 

Державний біотехнологічний університет 
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 

Національний авіаційний університет 
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
Національний аерокосмічний університет 

ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 
Львівський торговельно-економічний університет 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 
Львівський національний університет природокористування 

Університет Жиліни (Словацька Республіка) 
Центр підприємництва, інновацій та регіонального розвитку 
(CEIRD) Вентспілського університетського коледжу (Латвія) 

Клайпедський університет прикладних наук (Литва) 
Університет Ваямба Шрі-Ланки (Шрі-Ланка) 

Королівський університет (Бахрейн) 
Федеральний університет Алекса Еквуме (Нігерія) 

 

Запрошення  
на ІІІ Міжнародну науково-практичну 

інтернет-конференцію 
 

 

«МЕХАНІЗМИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: 

ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, 
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД»  

 
 

 
 
 

10 листопада 2022 р.  
Харків 


