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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас до участі в Ювілейній 

Всеукраїнській науково-практичній конференції, 
присвяченій 50-річчю факультету економіки та 
менеджменту ДВНЗ «Донецький національний 
технічний університет», яка відбудеться 13-14  
травня 2019 року. 

 
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Об’єднання вчених-економістів, студентів 
і аспірантів для обговорення і вирішення 
стратегічних питань збалансованого розвитку 
держави, регіонів та підвищення 
підприємницької активності суб’єктів 
господарювання, зростання життєвого рівня 
населення, підвищення якості суспільних послуг 
на основі ефективного використання наявного 
потенціалу,  а також правового забезпечення і 
державного стимулювання цих процесів.  
 

НАУКОВІ СЕКЦІЇ: 
1. Стратегічні пріоритети розвитку 

економічних відносин на макро- та 
мікрорівнях (відповідальна особа – к.е.н., доцент 
кафедри економіки і маркетингу Фоміна  Олена 
Олександрівна, e-mail:  
olena.fomina@donntu.edu.ua) 

2. Проблеми розвитку фінансів та 
фінансової науки (відповідальна особа – к.е.н., 
доцент, доцент кафедри обліку, фінансів та 
економічної безпеки Антоненко Валентина 
Миколаївна, e-mail: 
valentyna.antonenko@donntu.edu.ua) 

3. Проблеми та розвиток підприємництва 
в сучасних умовах господарювання 
(відповідальна особа – к.е.н., доцент, доцент 
кафедри економіки підприємства Фіщенко Оксана 
Миколаївна, e-mail:  
oksana.fishchenko@donntu.edu.ua) 

4. Теорія і практика сучасного 
менеджменту (відповідальна особа – к.е.н., 

доцент кафедри менеджменту і державного 
управління Мирошниченко Ганна Борисівна, e-
mail:  hanna.myroshnychenko@donntu.edu.ua) 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Українська, англійська, німецька, російська. 

 
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Для формування збірки матеріалів 
конференції авторам необхідно надіслати до 01 
травня 2019 року в електронному форматі: тези 
доповідей (вимоги до оформлення в додатку А), 
заявку (за формою додатка Б) до відповідних 
секцій. 

Участь у конференції є безкоштовною.  
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 
Обсяг тез не повинен перевищувати 4 листів 

формату А4, включаючи рисунки, таблиці і 
список використаних джерел. Текстовий 
редактор - MS Word; шрифт - TimesNewRoman; 
розмір шрифту - 14 pt для тексту статті і 12 pt для 
списку використаних джерел; стиль – 
«Звичайний»; вирівнювання тексту – «по 
ширині»; міжрядковий інтервал - 1,0; розмір 
кожного з полів 20 мм. Абзац - 10 мм. Редактор 
формул - MS Equation. Рисунки мають бути 
згруповані і вставлені як об'єкт «Рисунок MS 
Word». Рисунки, формули і таблиці не повинні 
виходити за поля. 

Текст має бути побудований за схемою: 
- назва тез прописними буквами симетрично 

тексту; 
- через 1 інтервал праворуч від центра 

сторінки прізвища і ініціали авторів (не більше 
трьох), прізвище і ініціали наукового керівника; 

- на наступному рядку праворуч від центра 
сторінки назва навчального закладу; 

- через 2 інтервали з абзацу тези доповіді. 
За підсумками конференції тези доповідей 

учасників будуть опубліковані у електронному 
збірнику матеріалів конференції, який буде 
розміщено на сайті університету. 



Додаток А 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО 

СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 
Ткаченко С. В. 

Науковий керівник - к.е.н., доцент Попов С. І. 
Харківський національний економічний університет 

 
В сучасних умовах однієї з актуальних проблем 

являється ... 
 

 
Оргкомітет конференції наполегливо просить 

авторів зробити ретельну коректуру тексту. У 
випадку якщо науковий керівник не є автором тез, 
то потрібна його рецензія з його особистим 
підписом. Автори несуть відповідальність за 
точність приведених термінів, прізвищ, даних, 
цитат, статистичних матеріалів і тому подібне. 

Тези доповідей повинні бути коректними і не 
містити матеріали чи ідеї, які можуть мати ознаки 
наукового плагіату, оскільки буде здійснюватись 
незалежна перевірка на плагіат. 

Оргкомітет залишає за собою право 
коригувати матеріали, а у разі принципових 
порушень вимог, що пред'являються до них, - 
відхилити публікацію. 
 

Додаток Б 
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

«АКТУАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ 
ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І РЕГІОНІВ» 

1. Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) ___________ 
2. Назва ВНЗ, установи, організації (повністю) ______ 
3. Назва факультету і спеціальності, курс  __________ 
4. Науковий керівник (вчений ступінь, вчене звання), 

прізвище, ім'я, по батькові (повністю)____________________ 
5. Тема статті (наукової доповіді)  _________________ 
6. Назва тематичної секції конференції _____________ 
7. Адреса для листування, код міста (телефон), e -mail  
8. Форма участі ________________________________ 
Дата 
Підпис наукового керівника                    П.І.Б                                                          
Підпис учасника конференції                  П.І.Б.                                                  

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ: 
 
Поштова адреса: деканат факультету 

економіки та менеджменту, ДВНЗ «Донецький 
національний технічний університет», к. 3.203, 
Україна, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2, 85300. 

Офіційний сторінка факультету економіки 
та менеджменту: http://donntu.edu.ua/fem 

Тел.: +380 50 0129176 
Секретар оргкомітету:  
Катранжи Леонід Леонідович, к.е.н., доцент, 

заступник декана  
 

 
Сподіваємося на плідну співпрацю! 

З повагою, оргкомітет! 


