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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

І Міжнародна науково-практична конференція 
 

«Глобалізація та розвиток 

інноваційних систем: 

тенденції, виклики, перспективи» 
 

 

Шановні колеги! Запрошуємо наукових та науково-педагогічних 

працівників, підприємців, фахівців-практиків, представників органів 

державної влади та місцевого самоврядування, докторантів, аспірантів та 

здобувачів вищої освіти взяти участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Глобалізація та розвиток інноваційних систем: тенденції, 

виклики, перспективи», яка відбудеться 3-4 листопада 2022 року у 

Державному біотехнологічному університеті, м. Харків. 

 

3-4 листопада 2022 р.  

м. Харків 

 



Мета проведення конференції – забезпечення форуму для наукових 

комунікацій з обміну ідеями, результатами досліджень у сфері розвитку інноваційних 

економічних систем в умовах глобалізації та на цій основі ідентифікація сучасних 

тенденцій, викликів та перспектив розвитку інноваційних систем різних рівнів. 
 
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
 

1. Теоретико-методологічні основи дослідження процесів глобалізації у 

сучасній економіці. 

2. Економіка та управління інноваціями на мікро-, мезо-, макрорівнях. 

3. Трансфер інновацій у глобальному економічному просторі. 

4. Інновації та управління продовольчою безпекою. 

5. Фінансові інновації та розвиток економічних систем. 

6. Інноваційний маркетинг у глобальній економіці. 

7. Облікове забезпечення інноваційної діяльності. 

8. Глобалізація, інновації та людський капітал. 

9. Соціальні, екологічні та земельні аспекти глобалізації: загрози та інноваційні 

фактори зниження ризиків 
 

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Для участі в конференції необхідно до 30 жовтня 2022 р. 

 

1) зареєструватися за посиланням 

https://forms.gle/3v3xrKq1hbN8Zygd8 або скориставшись QR кодом  

 

2) надіслати на адресу dbtu_conf@ukr.net файл з текстом 

доповіді. 

  

 

 

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

 Форма участі ‒ дистанційна (на базі платформи Google Meet). Участь у 

конференції також передбачає публікацію тез в електронному збірнику 

матеріалів, що буде розміщений на web-сторінці за адресою: 

http://btu.kharkov.ua/nauka/materialy-konferentsij/ та розіслано учасникам 

конференції на електронну пошту протягом 14 днів після завершення 

конференції. 

  Мови конференції – українська, англійська. 

 Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА. 

 

 

 

 

https://forms.gle/3v3xrKq1hbN8Zygd8
file:///D:/Документы%20Юля/Науч.раб/Конференции_ХНАУ/ДБТУ_2022/dbtu_conf@ukr.net
file:///D:/Мои%20документы%20(Инна)/НАУКА/2016-2017/Конференція%20грудень%202016/Тези.doc
http://btu.kharkov.ua/nauka/materialy-konferentsij/


 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
 

 Формат файлу .doc. Назва – номер секції та прізвище автора (наприклад, 

1_Ткаченко); 

 Кількість авторів – не більше трьох. 

 Обсяг – 1–3 повні сторінки.  

 Розміщення – формат А4, береги з усіх боків – 20 мм. 

 Шрифт Times New Roman, звичайний, 14 pt, інтервал одинарний.  

  Посередині – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, учене звання; 

 Нижче (без інтервалу) назва організації та країна. 

 Через інтервал, без абзацного відступу, вирівнювання посередині – назва роботи. 

 Через інтервал – текст доповіді (абзацний відступ 1,25 см, вирівнювання за 

шириною). 

 Через інтервал – список використаних джерел, оформлений згідно з ДСТУ 

8302:2015. 

 Формули подають за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation 

курсивом і нумерують з правого боку.  

 Рисунок подають як єдиний графічний об’єкт (чорно-білий). 

 Таблиці, рисунки виконують вбудованим редактором Microsoft Word і розміщують 

посередині. 

 Здобувачі другого (магістерського), третього (наукового) рівня вищої освіти 

обов'язково вказують за допомогою виноски на першій сторінці прізвище та ініціали 

наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання (кегль – 10 pt). 

 Здобувачі першого (бакалаврського) та початкового рівня (короткого циклу) вищої 

освіти можуть подавати матеріали лише у співавторстві зі своїми науковими керівниками. 

 Декілька публікацій одного автора можливі лише за умови представлення 

матеріалів у різних секціях. 

 Відповідальність за зміст, відсутність плагіату (унікальність тексту – мінімум 

70 %) і відповідність нормам правопису несуть автори і керівники.  

 У разі значних розходжень оформлення матеріалів з рекомендаціями оргкомітет 

залишає за собою право редакції авторського тексту або відхилення публікації. 

 Посилання на використані джерела є обов’язковим. 
 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
 

 

Олексієнко О. О. д-р екон. наук, професор 

Петренко П. П. здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії* 

Державний біотехнологічний університет, Україна  

 

Інновації як чинник розвитку сільськогосподарського підприємства 

 

Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді [1, с. 105]. Текст 

доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. 

 

Список використаних джерел:  

1. Гуторов О.І. Сутність та структура бізнес-плану інвестиційного проєкту аграрного 

підприємства: теоретико-методичний аспект. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». 

Харків: ХНАУ, 2020. № 1. С. 190–199. 2. … 
_________________ 

*Науковий керівник  – В. В. Василенко, канд. екон. наук, доцент. 
 



 

Автори обов’язково мають отримати лист-підтвердження про прийняття 

матеріалів для включення у Збірник тез доповідей, а також доповіді у Програму 

конференції. У разі неотримання такого листа протягом трьох діб Вам слід зв’язатися 

із секретарем з організаційних питань. 

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Секретар з організаційних питань: кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри глобальної економіки 

Пащенко Юлія Валентинівна (066) 928-13-28, (067) 803-13-35 

E-mail: dbtu_conf@ukr.net 

 

 

 

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, б. 92, каб. 302 

Державний біотехнологічний університет. 

 

 

 

 
 

 

 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ! 


