
 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ТА МОЛОДІ 

НАУКОВЦІ! 

 
Кафедра економіки підприємства 

Державного вищого навчального закладу 

"Донецький національний технічний 

університет" запрошує Вас прийняти участь у 

всеукраїнській науковій конференції студентів 

та молодих науковців «Актуальні проблеми 

сучасної економіки та підприємництва», яка 

проводиться 27 березня 2019 року. 

Метою проведення заходу є підвищення 

рівня підготовки молодих науковців 

економічних спеціальностей, розвиток їхньої 

ділової активності, піднесення престижу 

обдарованої молоді, задоволення потреб 

підприємств у фахівцях з актуальних проблем і 

сучасних тенденцій розвитку економіки та 

підприємництва в Україні і світі 
Участь можуть прийняти студенти 

вищих навчальних закладів, молоді науковці 

та викладачі (у якості керівників). 

Заявки на участь та тези доповідей 

повинні бути представлені на електронну 

адресу оргкомітету до 20 березня 2019 р. 

Матеріали, що надійшли після зазначеного 

терміну, розглядатися не будуть. Кожному 

учаснику конференції особисто будуть 

надіслані електронною поштою запрошення з 

додатковою інформацією щодо заходу. 

 
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 

«Актуальні проблеми сучасної економіки 

та підприємництва» 

Тематичні напрямки: 

 Формування сприятливих організаційних 

та економічних умов для прискорення 

розвитку підприємницької діяльності в 

Україні 

 Фінансування інноваційних процесів в 

підприємництві 

 Проблеми ефективного господарювання 

підприємницьких структур 

Робочі мови – українська, англійська. 

Подача заявки та матеріалів. Для участі у 

Конференції необхідно надіслати до Оргкомітету 

на E-mail iryna.dementieva@donntu.edu.ua  

наступне: 

1. Заповнену заявку встановленого зразка 

(скановану копію з підписом). 

2. Електронний варіант тез доповіді. 

При написанні доповідей необхідно чітко 

дотримуватись наступних вимог щодо структури 

роботи, у якій повинні бути такі розділи (виділяти 

їх окремими заголовками не потрібно): 

- актуальність теми доповіді; 

- стислий огляд напрацювань за темою; 

- формулювання цілей роботи; 

- виклад основного матеріалу; 

- висновки і перспективні напрямки 

подальших досліджень. 

Вимоги до оформлення тез доповідей. Обсяг 

– 2-3 сторінки формату А4, оформлених у 

текстовому редакторі MS Word (будь-якої версії). 

Поля повинні складати 2 см з кожної сторони 

листа, міжстроковий інтервал – 1,5, шрифт – 

Times New Roman 14 пт. У лівому верхньому куті 

повинний бути зазначений шифр УДК. З правої 

сторони сторінки над назвою – ініціали і прізвище 

автора та керівника, назва вищого навчального 

закладу. Нижче – великими літерами назва 

доповіді, далі – текст доповіді. 

Оргкомітет залишає за собою право 

резензування і відбору тез. 
 

 

 

Участь у конференції – безкоштовна. 

Витрати на переїзд, харчування та 

проживання – за власний рахунок 

учасників або за рахунок вищого 

навчального закладу учасника. 

 

 

З повагою, 

Голова оргкомітету, 

завідувач кафедри економіки підприємства, 

д.е.н., проф.                                В.М. Хобта 
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Заповнюється українською мовою 

 

ЗАЯВКА 

на участь у всеукраїнській науковій конференції 

27 березня 2019 року 
 

Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса для листування) _________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Студент: 

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Факультет _________________________________________________________ 

Спеціальність, курс _________________________________________________ 

Контактний телефон ________________________________________________ 

E-mail для листування (обов'язково) ___________________________________ 

 

Потреба у гуртожитку:   Так,  з "....." ________ по "....." ________ 

 Ні 

  

  Засвідчую, що у поданих мною матеріалів немає запозичень з праць 

інших авторів без відповідних посилань. 

 

Підпис __________________ 
 

 

Науковий керівник, який підготував студента: 

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Факультет _________________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання та посада ______________________________ 

Контактний телефон ________________________________________________ 

E-mail для листування (обов'язково) ___________________________________ 

Потреба у бронюванні місця проживання:   Так,  з "...." _____ по "...." ____ 

 Ні 

  

 

Підпис __________________ 

 

Дата заповнення заявки _____________ 


