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Календар конференції:
Прийом заявок на участь у конференції та тез
доповідей – до 30.05.2020 р.
Підведення підсумків щодо отриманих тез
доповідей – 31.05.2020 р.
Розміщення матеріалів на сайті Університету – до

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
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Кафедра управління персоналом та
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ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАНБАРАНОВСЬКОГО
Навчально-науковий інститут бізнесу та
гостинності, кафедра економіки та бізнесу

IV ВСЕУКРАЇНСЬКА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
ІНТЕРНЕТКОНФЕРЕНЦІЯ

"СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ
ПРОБЛЕМИ
СУЧАСНОСТІ"

15.06.2020 р.
Розсилка матеріалів конференції авторам – до

20.06.2020 р.
Маріуполь – 2020

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі
ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернетконференції

"Соціально-економічні проблеми
сучасності",
яка відбудеться 31 травня 2020 р. в Донецькому
державному університеті управління, м. Маріуполь

Для участі в конференції необхідно до
30 травня 2020 року
надіслати
до
Оргкомітету
по
електронній
пошті:
dsum_conf_20@ukr.net

- Заявку на участь (за формою, що додається);
- Тези доповіді (2-4 стор.)

повинен включати не більше 5 джерел. У тексті
повинні бути посилання на літературу (наприклад, [2,
с. 15-16]).
10. Тези доповіді та заявка на участь в
конференції повинні бути надані окремими файлами.
Ім'я файлу – прізвище першого автора (наприклад:
Іванов_тезіси, Іванов_заявка, Іванов_квітанція).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
Організаційний внесок

не передбачено.

Іванов А.А. – к.е.н., доц.
Науковий керівник – д.е.н., проф. К.М. Петров
(Для аспірантів та студентів)

Мета конференції – обговорення проблем,
підходів, методів і механізмів управління соціальноекономічними процесами в сучасних умовах.

Планується видання

Донецький державний університет
управління

Тематичні напрямки роботи конференції:

збірника тез доповідей конференції в електронному

ФІНАНСУВАННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА

1. Актуальні питання економічної
теорії.
2. Фінансове забезпечення
економічного розвитку.
3. Глобалізація та міжнародні
економічні відносини.
4. Економічний механізм сталого
розвитку підприємств.
5. Економічні аспекти охорони
навколишнього середовища та
відновлюваних джерел енергії.
6. Проблеми управління персоналом.
7. Розвиток людського капіталу.
8. Проблеми управління публічним
сектором економіки.
9. Урбаністика та сталий розвиток.
Робочі мови конференції: українська, російська,
англійська.

вигляді.
Вимоги до оформлення матеріалів
конференції:
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
1. Обсяг тез – 2-4 сторінки формату А4,
включаючи рисунки, таблиці. Орієнтація книжкова.
2. Текстовий редактор – Microsoft Word
3. Поля: верхнє, нижнє, праве й ліве – 25 мм.
4. Шрифт – Times New Roman, 14.
5. Міжрядковий інтервал – 1,0.
6. Абзац – 10 мм.
7. Вирівнювання тексту – по ширині.
8. Рисунки і таблиці повинні бути виконані за
допомогою редакторів Microsoft Office, шрифт – Times
New Roman, 12, звичайний. Скановані малюнки не
допускаються. Рисунки і таблиці повинні бути
підписані і пронумеровані арабськими цифрами:
– малюнки: Рис. 1. Назва – по центру сторінки,
шрифт Times New Roman, 14, звичайний;
– таблиці: Таблиця 1 – по правому краю сторінки;
шрифт Times New Roman, 14, звичайний. Назва
таблиці – по центру сторінки, шрифт Times New
Roman, 14, напівжирний.
9. Література – по лівому краю сторінки, шрифт
Times New Roman, 14, звичайний. Список літератури

В умовах посилення інтеграційних процесів і
розширення міжрегіонального співробітництва ......
(текст тез)
Література:
1. Інструменти регіонального розвитку в Україні:
монографія / під ред. В.М. Вакуленко. Київ : НАДУ,
2013. 286 с.

Доповіді у вигляді тез повинні бути ретельно
відредаговані. Відповідальність за зміст доповіді несе
автор.
Матеріали, що не відповідають зазначеним
вимогам,
оргкомітетом
до
публікації
не
приймаються.

