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Шановні колеги! 
 
Оргкомітет ІV Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції «Стійкий розвиток 
національної економіки: актуальні проблеми та 
механізми забезпечення», яка відбудеться 27 квітня 
2020 року, запрошує викладачів, докторантів, 
аспірантів, здобувачів вищої освіти (студентів), 
представників органів державної влади і місцевого 
самоврядування, підприємств, наукових установ до 
обговорення теоретичних і практичних проблем 
соціально-економічного розвитку національної 
економіки та визначення пріоритетів її 
функціонування.  

 
Тематичні напрями роботи конференції: 

1. Концептуальні основи функціонування 
національної економіки (філософські, історичні, 
правові та економічні аспекти). 

2. Макроекономічна динаміка: особливості 
розвитку економічних систем. 

3. Роль державної економічної політики в 
активізації чинників економічного зростання та 
стабілізації економіки. 

4. Механізм забезпечення суспільного добробуту в 
контексті сталого економічного розвитку. 

5. Ресурсний потенціал в системі цілей та завдань 
стійкого розвитку національної економіки. 

6. Роль маркетингу і менеджменту в забезпеченні 
соціально-економічної стабільності. 

7. Використання інформаційних технологій для 
моделювання і прогнозування економічного 
розвитку. 

8. Фінансові та бухгалтерські інструменти в 
активізації механізму соціально-економічного 
піднесення. 

9. Зарубіжний досвід реалізації стратегій сталого 
розвитку. 

 
Робочі мови конференції: українська, 

російська, англійська. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
 
Чернега О.Б. – д.е.н., професор, в.о. ректора 
Донецького національного університету економіки і 
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, голова 
оргкомітету   
Никифоров Р.П. – к.т.н., доцент, перший проректор 
Донецького національного університету економіки і 
торгівлі імені Михайла Туган- Барановського 
Кожухова Т.В. – д.е.н., доцент, проректор з 
науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків 
та розвитку Донецького національного університету 
економіки і торгівлі імені Михайла Туган- 
Барановського 
Нєізвєстна О.В. – к.е.н., доцент, директор 
навчально-наукового інституту економіки, 
управління та адміністрування Донецького 
національного університету економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган-Барановського 
Бочарова Ю.Г. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри 
економіки та міжнародно-економічних відносин 
Донецького національного університету економіки і 
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 
 

Для участі у науково-практичній інтернет-
конференції потрібно до 20 квітня 2020 р. надіслати 
на електронну пошту оргкомітету 
conference.economy@donnuet.edu.ua наступні 
матеріали: 
1) тези доповіді;  
2) заявку на участь у конференції; 
3) чек про сплату – відсканована копія. 

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

 
У листі необхідно вказати тему «Матеріали на 

науково-практичну інтернет-конференцію 
27.04.2020_Стійкий розвиток».  
 
Оргкомітет надсилає підтвердження про 

отримання матеріалів на електронну пошту. 
 



КОНТАКТИ: 
 м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16, ДонНУЕТ, 

кафедра економіки, ауд. 315 
 Координатор проекту (в робочі дні 900 -1600): 

096-286-90-30 – Яковенко Юрій Вячеславович 
 

ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ У НПК: 
    Вартість участі в конференції становить 50 грн. 
(електронний примірник збірника). Для іноземних 
учасників вартість участі в конференції становить 
2 долари (електронний примірник збірника).   
Для докторів наук публікація тез доповіді 
безкоштовна. 

Платіжні реквізити:  
Одержувач: ДонНУЕТ    
Банк ДКСУ, м. Київ 
р/рахунок: UA438201720313261002201000355  
код отримувача: 01566057 ; МФО: 820172 

Призначення платежу: за участь у ІV 
Міжнародній науково-практичній інтернет-
конференції 
«Стійкий розвиток національної економіки…». 
Обов’язково вказати прізвище автора тез. 

 
Розміщення електронного варіанту збірника тез 

планується до початку конференції, його пересилка 
– за заявкою до 25.05.2020 р.  

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ: 
- обсяг тез – 3-5 повних сторінок, включаючи 

таблиці і рисунки (виконані за допомогою 
спеціальних редакторів MS Office), формату А4, 
орієнтація книжкова; 

-  шрифт тексту - Тіmes  New Roman, розмір 14, 
міжрядковий інтервал - 1; 

- текст форматується з вирівнюванням по ширині 
з абзацним відступом 1 см, усі поля – по 2 см; 
сторінки не нумеруються; 
- 1-й рядок тез - прізвище та ініціали автора, його 

науковий ступінь і вчене звання (шрифт 
напівжирний, курсив, вирівняний по правій 
стороні); 2-й рядок - місце роботи або навчання, 
місто, країна (шрифт курсив, вирівняний по правій 

стороні); наступний абзац - назва доповіді (шрифт 
напівжирний, вирівняний по центру, всі літери 
прописні); через рядок – текст тез; 

- тези повинні відображати: актуальність теми, 
наявність проблеми, формулювання цілей, 
обґрунтування наукових результатів, висновки; 

- список літератури подається в кінці тез з 
обов’язковим посиланням по тексту в квадратних 
дужках; 

- кількість тез від одного автора має бути не більше 
трьох; 

- здобувачі вищої освіти (студенти) публікуються з 
науковими керівниками; 

- звертаємо особливу увагу авторів на дотримання 
норм правопису та орфографії.  
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ЗАЯВКА 

на участь у ІV міжнародній науково-практичній 
інтернет-конференції 

«Стійкий розвиток національної економіки: 
актуальні проблеми та механізми 

забезпечення» 
Прізвище   
Ім’я ____________________________________ 
По-батькові _____________________________ 
Науковий ступінь  _______________________ 
Вчене звання       
Місце роботи ___________________________ 
Посада    
Назва доповіді    
Номер і назва секції        
Електронна адреса    
Контактний телефон   
Надсилання електронного чи друкованого 
примірника (зазначити необхідне) 
________________________________________ 
Адреса для розсилки друкованого збірника 
________________________________________ 
Оргкомітет залишає за собою право відбору і 

редагування тез. Тези, які за науковим рівнем, 
оформленням і термінами подання, не 
відповідатимуть встановленим вимогам,  
публікуватися не будуть.  

 
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). 
Оргкомітет буде Вам вдячний за поширення  

інформації про проведення даної конференції. 

Приходько С.В., к.е.н., доцент 
Донецький національний університет 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган- 
Барановського, м. Кривий Ріг, Україна  

 
НАЗВА 

 
Текст тез 
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