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Шановні колеги, однодумці і друзі!
Кафедра підприємництва і торгівлі
Донецького
національного
університету
економіки і торгівлі імені Михайла ТуганБарановського (м. Кривий Ріг) проводить
15 травня 2019 року VІIІ Міжнародну
науково-практичну
інтернет-конференцію
«Економіка
і
управління
в
умовах
глобалізації».
До участі у конференції запрошуються
науково-педагогічні працівники, докторанти,
аспіранти, студенти, співробітники наукових
установ, представники органів державної
влади
і
місцевого
самоврядування,
комерційних структур, чия діяльність має
відношення до тематики конференції.
Тематичні напрями конференції
1. Пріоритети
забезпечення
економічної
безпеки вітчизняних підприємств в умовах
глобалізації.
2. Механізми
ефективного
управління
підприємницькою
діяльністю
в
умовах
зростання ентропії економічних процесів.
3. Управління людським капіталом в умовах
розвитку економіки знань.
4. Стратегії
розвитку
суб’єктів
господарювання в умовах загострення
конкуренції на внутрішніх та зовнішніх
ринках.
5. Актуальні проблеми та ефективні практики
економіко-правового
забезпечення
підприємництва.
6. Сучасна проблематика організації митної
справи в умовах інтеграції України до
економічної системи Європейського Союзу.
7. Товарознавство та комерційна діяльність як
складові бізнес-процесів.

Робочі мови конференції: українська,
російська, англійська, польська.
Терміни
1) надсилання тез і оплати – до 12.05.2019 р.
2) розміщення електронного збірника на
сайті
ДонНУЕТ
за
посиланням:
www.donnuet.edu.ua – 15.05.2019 р.
3) розсилка авторам електронного збірника –
після 15.05.2019 р.
Надсилання матеріалів
Для участі у НПК потрібно надіслати на
електронну пошту
kondratuk@donnuet.edu.ua наступні файли:
1) тези доповіді;
2) заявку на участь у конференції;
3) квитанцію про сплату оргвнеску (сканкопія).
Назва кожного файлу має містити прізвище
автора і назву матеріалу, наприклад,
Коваленко_Тези.
У листі необхідно вказати тему
«Матеріали на НПК 15.05.2019_Економіка і
управління».
Оргкомітет надсилає підтвердження про
отримання матеріалів на електронну
пошту автора.
Вартість
Публікація тез в електронному збірнику
тез конференції – 50 грн. (на покриття витрат,
пов’язаних з формуванням збірника).
Для докторів наук публікація безкоштовна.
Платіжні реквізити:
Одержувач: ДонНУЕТ. Банк ДКСУ, м. Київ
р/рахунок: 31254232100355
код отримувача: 01566057 ; МФО: 820172
Призначення платежу: за участь у НПК
15.05.2019 «Економіка і управління» від …
(вказати ПІБ автора тез).

Вимоги щодо оформлення матеріалів
1. Учасник представляє тези доповідей, які
раніше не публікувалися.
2. Максимальна кількість авторів однієї
доповіді – три особи.
3. Обсяг тез – 2-5 повних сторінок, формату
А4, орієнтація книжкова.
4. Шрифт тексту - Тіmes New Roman, розмір
14, міжрядковий інтервал – 1.
5. Текст форматується з вирівнюванням по
ширині з абзацним відступом 1,25 см, усі
поля – по 2 см; сторінки не нумеруються.
6. У верхньому правому куті – прізвище та
ініціали автора, науковий ступінь, вчене
звання (жирним).
7. Другий рядок – посада автора, назва
установи, країна (для іноземців).
8. Нижче – через один рядок – назва доповіді
(великими жирними літерами по центру).
9. Нижче – через один рядок – текст тез
доповіді.
10. В кінці тексту – через один рядок –
наводиться література (жирним і по центру),
кількість джерел – до 10. Джерела
розміщуються
у
порядку
згадування.
11.Посилання на усі літературні джерела
подаються у квадратних дужках.
12. Використання ілюстративних матеріалів,
формул в тезах доповідей повинно бути
мінімальним. Усі ці матеріали повинні бути
відкритими для редагування.
13. Формат таблиць та рисунків - лише
книжний.
Вимоги до змістовності
Тези повинні відображати: актуальність
теми, наявність проблеми, формулювання

цілей, обґрунтування наукових результатів,
висновки.
Тези доповідей, які не відповідають
вимогам або будуть надані із запізненням, не
будуть опубліковані. Оргкомітет залишає за
собою право відбору та редагування
рукописів.
Студенти публікуються лише з науковими
керівниками.

Зразок оформлення тез
Петренко О.А., к.е.н., доцент
доцент кафедри підприємництва і торгівлі
ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ
ПІДПРИЄМСТВА
Сучасний
стан
економіки
зумовлює
необхідність
удосконалення
механізму
управляння прибутком підприємства [1, с. 44]…
Література:
1. Корнієнко
Д.О.
Вплив
державної
економічної політики на формування прибутку
підприємства / Д.О. Корнієнко // Фінанси
України. – 2015. – № 2. – С. 43-47.

Учасники
конференції
мають
першочергове право на опублікування
наукової статті у фахових наукових
виданнях ДонНУЕТ:
- Вісник Донецького національного
університету економіки і торгівлі імені
Михайла
Туган-Барановського.
Серія
«Економічні науки»;
- Торгівля і ринок України
(умови публікації у виданнях – на сайті
http://donnuet.edu.ua).

ЗАЯВКА
на участь у VІIІ Міжнародній науковопрактичній інтернет-конференції
«Економіка і управління в умовах
глобалізації»
Прізвище _____________________________
Ім’я __________________________________
По-батькові ___________________________
Науковий ступінь______________________
Вчене звання__________________________
Місце
роботи_________________________________
Посада_________________________________
Контактний телефон _____________________
Електрона адреса (е-mail)________________
Назва доповіді__________________________
Номер тематичного напряму _____________
Контактна інформація
Адреса оргкомітету:
50005, м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16,
ДонНУЕТ,
кафедра
підприємництва
і
торгівлі, к. 513.
Координатор проекту:
доцент Кондратюк Ольга Михайлівна,
тел. 097-507-03-33 (в робочі дні 900-1700).

Оргкомітет буде Вам вдячний за
поширення
інформації про проведення
даної конференції.

