
ЗАЯВКА 
на участь 

 

у Міжнародній науково-практичній 

конференції «Економічна безпека держави в 

контексті національних інтересів» 
(участь у конференції безкоштовна) 

 
Прізвище  

Ім’я  

По-батькові автора  

Науковий ступінь  

ORCID ID (за наявності)  

Вчене звання  

Посада  

Дані про співавтора  

Дані про наукового 

керівника (для 

аспірантів та ад’юнктів) 

 

Назва організації  

 

Назва доповіді 

(повідомлення) 

 

Домашня (службова) 

адреса 

 

Контактні телефони  

E-mail  

Планую (потрібне 

виділити): 

 

- виступити з доповіддю;  

 - тільки друк тез 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
23 квітня 2021 року  

Харківський національний університет внутрішніх 
справ запрошує Вас взяти участь 

у Міжнародній науково-практичній конференції 
«Економічна безпека держави в контексті 

національних інтересів» 
 

До участі в конференції запрошуються науковці, 
працівники правоохоронних органів, органів державної 

влади та місцевого самоврядування, студенти. 
 

Робота конференції планується за такими 
напрямами: 

Секція 1. Сучасні тенденції правового 
забезпечення економічної безпеки держави.  

Секція 2. Нова парадигма розвитку економіки 
регіонів, в контексті забезпечення економічної 
безпеки. 

Секція 3. Роль маркетингу і менеджменту в 
забезпеченні економічної безпеки держави. 

 
Робочі мови конференції: українська, або мова 

країн Європейського Союзу. 
Конференція проводиться в онлайн-режимі із 
застосуванням програми GOOGLE MEET. 
Посилання на конференцію, її ідентифікатор та 
пароль доступу будуть надіслані учасникам 

конференції 20.04.2021. 
Початок роботи конференції: 10 год. 30 хв. 

 
 
Адреса оргкомітету: 61080, м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27, Харківський національний університет 

внутрішніх справ. 
Контактна інформація організаційного комітету: 

електронна пошта: konf.kaf.pzgd@gmail.com; 
відділ організації наукової роботи – (057) 739 83 45; 

секретар конференції  
Сєвідова Ірина Олександрівна – (095) 047 91 16. 

 
 

Міністерство внутрішніх справ України 
Міністерство освіти і науки України 

Харківський національний університет 
внутрішніх справ 

Кафедра правового забезпечення господарської 
діяльності факультету № 6  

Altegon International Inc 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 
 
 

МІЖНАРОДНА  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

«Економічна безпека держави 
в контексті національних 

інтересів» 
 

23 квітня 2021 року 
(участь у конференції безкоштовна) 

 

 

 

 

м. Харків



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

голова оргкомітету – ректор, генерал поліції 
третього рангу Сокуренко В.В.; 

заступники голови:  
- перший проректор полковник поліції  

Швець Д.В. 
- проректор Могілевський Л.В.; 
секретар – професор кафедри правового 

забезпечення господарської діяльності факультету 
№ 6 Сєвідова І.О.; 

члени оргкомітету: 
- декан факультету № 6 Брусакова О.В.; 

- завідувач кафедри правового забезпечення 
господарської діяльності факультету № 6  
Гетманець О.П.; 

- начальник редакційно-видавничого відділу 
підполковник поліції Волошина Н.О.; 

- начальник інформаційно-технічного відділу 
Полховський О.М.; 

- начальник відділу міжнародного 
співробітництва Устименко О.С.; 

- т.в.о. начальника відділу організації наукової 
роботи Чумак В.В.; 

- начальник відділу зв’язків з громадськістю 
Щербакова І.В.; 

- директор загальної бібліотеки Музика О.А.; 
- Sergei Skokov, PhD in Environmental 

Economics and Resource Management. International 
Operations Manager & Senior Advisor. Altegon 
International Inc. 

 
 

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ 
Для публікації тез у збірнику і включення доповіді 

до програми конференції необхідно 
до 14 квітня 2021 року 

надіслати на електронну адресу оргкомітету 
(konf.kaf.pzgd@gmail.com) наступні матеріали: 

1) тези доповіді; 
2) заявку на участь у конференції.  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
 

Обсяг тез – 2-3 сторінки формату А4 (297х210 
мм) у текстовому редакторі для Microsoft Word у 
вигляді файлу з розширенням *.doc або *.docх.  

Назва кожного файлу має містити прізвище 
автора і назву матеріалу, наприклад, Павленко_тези. 

 
Оформлення: шрифт: Times New Roman, 

14 кегль, інтервал – 1,5; поля: праворуч, ліворуч, 
зверху, знизу – 15 мм; абзацний відступ – 10 мм. 

Ліворуч у верхньому куті сторінки без відступу 
вказати код УДК; нижче ліворуч – відомості про 
автора: ім’я, по батькові, прізвище (повністю, 
жирним шрифтом, прізвище – великими літерами); 
ще нижче курсивом – науковий ступінь, вчене 
звання (за їх відсутності – статус здобувача, 
ад’юнкта, аспіранта тощо закладу освіти), посада та 
місце роботи (у разі потреби повторити для кожного 
автора); за наявності – ідентифікатор ORCID ID; 
нижче посередині через інтервал – назва доповіді 
(всі літери звичайні, жирний шрифт); нижче з 
відступом – текст доповіді. 

Наприкінці тез, як висновок, формулюється 
наукова (практична) новизна, викладена в доповіді. 

Список бібліографічних посилань: шрифт: Times 
New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,0; 
абзацний відступ – 10 мм.  

Таблиці в тексті мають бути виконані в Word без 
заливки. Таблиці нумеруються, їх назва дається 
звичайним шрифтом (нежирним, некурсивним). 
Формули набираються у MS Equation 3.0 або 
MathType.  

Список бібліографічних посилань оформлюється 
згідно з ДСТУ 8302:2015 у вигляді позатекстового 
списку (подається після тексту доповіді) і подається 
в порядку згадування. 

 

Наведення ілюстрацій та діаграм в тезах 
не допускається. 

 
 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ !!! 
 

- Відповідальність за висвітлений матеріал у 
тезах несуть автори доповідей. 

- Рукопис не підлягає додатковому 
редагуванню, тому він має бути ретельно 
підготовлений. 

-  Здобувачі вищої освіти (студенти) 
публікуються з науковими керівниками. 

- Якщо доповідь підготовлено не українською 
мовою, потрібно додатково надати анотацію 
доповіді, ім’я, по-батькові, прізвища авторів 
(повністю) та назву доповіді українською мовою 

 
 
Оргкомітет конференції залишає за собою право 

часткового редагування або відхилення матеріалів, 
які виконано або оформлено з порушенням 
зазначених вище вимог. 

 
 
Усі матеріали заходу (збірник тез, програма) 

у повному обсязі будуть розміщені на сайті 
Харківського національного університету 
внутрішніх справ (http://univd.edu.ua) у розділі 
«Видавнича діяльність – Матеріали науково-
практичних конференцій, семінарів тощо» та в 
репозитарії ХНУВС на безоплатній основі. 

 
 

Приклад оформлення тез  
 

УДК 332.2.021.8.001.25(477) 
Наталія Вікторівна ПАВЛЕНКО, 
кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри соціальних та економічних дисциплін факультету № 
2 
Харківського національного університету внутрішніх справ; 
ORCID ID: https://orcid.org/... 
 

Земельна реформа в Україні крізь призму 
проблем економічної безпеки 

Земельна реформа є одним з найбільш політизованих напрямків 
модернізації економіки України … 

Висновок. … 
Список бібліографічних посилань 
1.  
2.  


