
 
 

 

Міністерство освіти і науки України 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

 
Інформаційне повідомлення  

про проведення 
21 - 22 жовтня 2021 р. 

міжнародної науково-практичної конференції  

 «РЕГІОН–2021: стратегія оптимального розвитку» 
з метою інтеграції зусиль вчених, науково-педагогічних працівників, громадських 

організацій, представників державної виконавчої влади, бізнес-структур  
для вирішення сучасних проблем оптимізації регіонального розвитку, наукових 

досліджень з регіонального соціально-економічного розвитку, охорони навколишнього 
середовища,  пошуку шляхів підготовки фахівців для оптимального розвитку регіонів,  

розробки планів та стратегій для майбутнього регіонального розвитку. 
 

Робочі мови конференції: українська, англійська.  
 
Термін подання матеріалів: до 10 жовтня 2021 року. 
 

Наукові напрями конференції: 
 

1. Регіональний розвиток: сучасна концептуалізація. 
2. Економічні проблеми регіонального розвитку. 
3. Демографічні, міграційні та соціальні проблеми регіонального розвитку.  
4. Екологічні проблеми регіонального розвитку. 
5. Міська геополітика, ідентичність та міська політика.  

 
Науковий комітет конференції: 

 

Людмила НЄМЕЦЬ д. геогр. н., професор, завідувач кафедри соціально-економічної 
географії і регіонознавства Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна (Україна) 

Костянтин МЕЗЕНЦЕВ  д. геогр. н., професор, завідувач кафедри економічної та 
соціальної географії Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (Україна) 

Павел БЕДНАР  
 

PhD (географічні науки), завідувач кафедри регіонального 
розвитку, управління державним сектором і права Університету 
Томаша Баті у Зліні (Чехія) 

Нодар ЕЛІЗБАРАШВІЛІ д. геогр. н., професор, завідувач кафедри регіональної географії та 
ландшафтного планування Тбіліського державного університету 
ім. І. Джавахішвілі (Грузія) 

Сергій ЗАПОТОЦЬКИЙ д. геогр. н., професор кафедри економічної та соціальної географії, 
декан географічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (Україна) 



Давід КАРАЧОНІ PhD (географічні науки), науковий співробітник Північного 
інституту Університете Чарльза Дарвіна (Австралія), науковий 
співробітник Географічного інституту Угорської академії наук 
(Угорщина) 

Сергій КОСТРІКОВ  д. геогр. н., професор кафедри соціально-економічної географії і 
регіонознавства Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна (Україна) 

Чезар МОРАР  PhD (географічні науки), доцент кафедри географії, туризму та 
територіального планування Університету Орадя (Румунія) 

Костянтин НЄМЕЦЬ  д. геогр. н., професор кафедри соціально-економічної географії і 
регіонознавства Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна (Україна) 

Ігор ПИЛИПЕНКО д. геогр. н., професор кафедри екології та географії, декан 
факультету біології, географії та екології Херсонського 
державного університету (Україна) 

Григорій ПІДГРУШНИЙ д. геогр. н., професор, завідувач сектору територіальної 
організації суспільства Інституту географії НАН України (Україна) 

Март РЕЙМАНН  PhD (географічні науки), доцент рекреаційного менеджменту 
Школи природничих наук і здоров'я Талліннського університету 
(Естонія) 

Джозеп ВІЛА СУБІРОС  PhD (географічні науки), професор кафедри географії 
університету Жирони (Іспанія) 

 
Організаційний комітет конференції: 

 
Людмила НЄМЕЦЬ 
 

голова комітету, д. геогр. н., професор, завідувач кафедри 
соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна (Україна) 

Катерина СЕГІДА 
 

заступник голови комітету, д. геогр. н., доцент кафедри соціально-
економічної географії і регіонознавства Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна (Україна) 

Юрій КАНДИБА 
 

відповідальний секретар комітету, к. геогр. н., доцент кафедри 
соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна (Україна) 

Віліна ПЕРЕСАДЬКО д. геогр. н., професор, декан факультету геології, географії, 
рекреації і туризму Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна (Україна) 

Олександр ФАДЄЄВ 
 

начальник відділу організації міжнародної діяльності управління 
міжнародних відносин Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна (Україна) 

Людмила КЛЮЧКО 
 

к. геогр. н., доцент кафедри соціально-економічної географії і 
регіонознавства Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна (Україна) 

Павло КОБИЛІН 
 

к. геогр. н., завідувач навчальної лабораторії соціально-
економічних і інформаційних технологій Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна (Україна) 

Євгенія ТЕЛЕБЄНЄВА 
 

к. геогр. н., доцент кафедри соціально-економічної географії і 
регіонознавства Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна (Україна) 

Ірина СКРИЛЬ к. геогр. н., завідувач відділу краєзнавства комунального закладу 
«Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної 
ради Харківської області (Україна) 

 



ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Для участі в конференції необхідно до 10 жовтня 2021 р.: 
 

 Заповнити заявку на кожного учасника, де необхідно вказати: 
1. Прізвище, ім’я, по батькові. 
2. Посада, науковий ступінь, вчене звання. 
3. Організація (ЗВО, факультет, НДІ тощо), її адреса. 
4. Країна, місто. 
5. Поштова адреса, контактний телефон, е-mail. 
6. Необхідність відправки збірника поштою. 
7. Назва наукового напряму конференції. 
8. Назва доповіді. 
9. Науковий керівник (для студентів та аспірантів). 
10. Технічні засоби, необхідні для доповіді. 
11.  Форма участі (очна, дистанційна, заочна). 

 
 Надіслати матеріали доповіді електронною поштою з підтвердженням отримання 

оргкомітетом. Формат файлів *.doc (*.docх). Назва файлу – прізвище першого автора 
латиницею (наприклад, Petrenko.doc).  

 
Вимоги до оформлення матеріалів доповіді: 
Обсяг – до 3 сторінок. Редактор Microsoft Word for Windows, шрифт Times New Roman, 

розмір 14 пт, формат А4, орієнтація книжкова. Всі поля по 2 см, абзац 1 см, міжрядковий 
інтервал 1,5. Тези не повинні бути раніше опубліковані або на даний час представлені для 
публікації в інших виданнях. 

Розміщення на сторінці: УДК, через рядок – назва доповіді великими літерами 
напівжирним шрифтом, вирівнювання – від центру, через рядок – ініціали та прізвище 
автора (авторів) напівжирним шрифтом, курсив, вирівнювання від центру, під ними – 
електронна адреса автора (авторів), курсив, вирівнювання від центру. На наступному 
рядку – повна назва організації, місто, країна курсивом. Через рядок з відступу 
розміщується текст доповіді. Посилання на використані джерела слід подавати у 
квадратних дужках [1]. Під текстом (через рядок) з відступу друкується список використаних 

джерел у рядок курсивом розміром 12 пт. 
Бажано не розміщувати в тексті складний графічний матеріал та великі таблиці. 
Приймаються тільки ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції 

та вказаним вимогам, пройшли рецензування. Студенти можуть публікуватися лише у 
співавторстві з науковим керівником. Матеріали конференції планується видати до 
початку конференції. Збірник матеріалів буде друкуватися в авторській редакції.  

 
 Квитанцію про сплату організаційного внеску у розмірі  

o для учасників з України:  250 грн., який включає витрати на проведення 
конференції та публікацію матеріалів. У разі необхідності відправки збірника 
поштою необхідно додатково оплатити 40 грн. За додатковий збірник слід 
заплатити 80 грн.  та витрати на пересилку збірника поштою (за необхідністю).  

o для іноземних учасників: $ 30, який включає витрати на проведення 
конференції та публікацію матеріалів (збірник надається на 1 статтю).  У разі 
необхідності відправки збірника поштою необхідно додатково оплатити згідно 
з тарифами.  

У разі відправки збірника на адресу університету або іншої установи прохання 
коректно вказувати адресу і адресата. За бажанням авторів можлива пересилка «Новою 
поштою». 
 



Оргвнески надсилати єдиним платежем на картку Приватбанку 5168 7573 
8224 8450 на ім`я Кандиба Юрій Іванович, призначення платежу – Участь у конференції, 
вказати ім`я та прізвище учасника. 

Іноземні учасники мають змогу сплатити оргвнесок SWIFT-переказом або через 
системи Western Union, Money Gram. 

Оплату необхідно здійснювати лише після прийняття статті оргкомітетом 
конференції.  

Матеріали та відскановану квитанцію (або її фотокопію) про оплату оргвнеску 
надсилати на електронну адресу: conference.region@gmail.com.  

Запрошення, план та програма конференції будуть надіслані пізніше відповідно до 
поданих заявок. Учасники конференції можуть розміститися на Харківській обласній 
станції юних туристів або в хостелах/готелях Харкова. Проїзд, проживання, харчування 
учасники конференції оплачують самостійно. 

 
Контактна інформація: 
+38 (057) 707-52-74 – кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства 
+38 050-643-31-44 – Кандиба Юрій Іванович 
E-mail: conference.region@gmail.com  
 

 
 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДІ 
 

УДК 911.3 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО  

ВИРОБНИЦТВА У ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ   

 

С.П. Коваленко 

koval@ukr.net 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, 

Україна 

 

Текст доповіді 

 

Список використаних джерел: 
 

1. Інноваційно-інвестиційний потенціал як основа конкурентоспроможності регіону (на 

прикладі Харківської області) : колективна монографія / за заг. ред. Л. М. Нємець, К. Ю. Сегіди. 

– Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 520 с. 

2. Корнус О. Г. Територіальна організація системи обслуговування населення Сумської 

області та шляхи її вдосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

спец. 11.00.02 «Економічна і соціальна географія» / О. Г. Корнус. – Х., 2009. – 22 с. 

3. Офіційний сайт Головного управління статистики у Харківській області [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://kh.ukrstat.gov.ua/ 

4. Сегіда К. Ю. Розселення населення Харківської області: територіальний аспект / К. Ю. 

Сегіда // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць. 

– Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. –Сер. «Геологія – географія – екологія». – Вип. № 1049.– 

С. 165-170.  
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