Оргкомітет конференції залишає за собою
право повернути документи, що оформлені із
порушенням зазначених вище вимог, на
доопрацювання або відхилити матеріали, які не
відповідають
тематичним
напрямкам
конференції.
ФІНАНСОВІ УМОВИ
Організаційний внесок учасника конференції
складає 85 грн. та включає видання збірника тез,
(розсилка учасникам поштою протягом місяця,
здійснюється за додаткову оплату – 15 грн.). Оплата
здійснюється безготівково на реєстраційний рахунок
організатора конференції за наступними банківськими
реквізитами.
Для учасників, які одночасно надіслали 5 заявок з
однієї адреси e-mail та з однією адресою для розсилки
збірників організаційний внесок складає - 50 грн.

Платіжні реквізити:
ТОВ «Дніпропетровський університет імені
Альфреда Нобеля»
р/р № 26006060367650;
ПАТ КБ „Приватбанк”
МФО 305299;
ЄДРПОУ 20201672
Призначення платежу: участь у конференції
кафедри економіки підприємства – П.І.Б.

Зразок заявки
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
у ІV Всеукраїнській науково-практичній
конференції «ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
В УМОВАХ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА»

Прізвище, ім’я, по-батькові ________________
_________________________________________
Науковий ступінь _________________________
Вчене звання _____________________________

ПВНЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ»

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ
ПІДПРИЄМСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО
БІЗНЕСУ

ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Місце роботи ____________________________
Посада __________________________________
Тема тез _________________________________
_________________________________________
Форма участі (необхідне підкреслити):
- виступ з повідомленням (3 хв.);
- виступ з доповіддю (5 – 7 хв.);
- заочна участь.

«ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОГО
СЕРЕДОВИЩА»
24 березня 2015 року

П.І.Б., науковий ступінь, посада наукового
керівника (за наявності) ___________________
Координати для зв’язку:

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Набережна В.І. Леніна, буд. 18,
кім. 3305, кафедра економіки підприємства,
тел. (0562) 31-20-36,

Поштова адреса (вулиця, номер будинку та

E-mail: kafedra.ep@gmail.com
Контактні особи:
Наталія Олексіївна
моб. тел. (099) 9459880
Марія Вячеславівна
моб. тел. (096) 5256629

Мобільний телефон _______________________

квартири, область, район, місто, поштовий
індекс)_______________________________________
_____________________________________________
телефон (робочий, домашній) _______________
електронна адреса ________________________
Дата заповнення __________________________

м. Дніпропетровськ

Вельмишановні колеги!
Запрошуємо
вас
взяти
участь
у
ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Проблеми підвищення конкурентоспроможності
підприємств в умовах ринкового середовища», яка
відбудеться 24 березня 2013 року о 10 годині
(аудиторія 3304 та 3307) на базі Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.
Мета конференції – обговорення актуальних
проблем розвитку сучасного бізнесу в умовах
глобалізації, визначення методології оцінки його
конкурентоспроможності та існуючих принципів і
важелів при створенні системи управління
конкурентоспроможністю
з
узагальненням
вітчизняного та зарубіжного досвіду, розробка
рекомендацій щодо розв’язання існуючих
проблем.
На конференції передбачається проведення
дискусій з таких напрямів:
1. Конкурентоспроможність підприємств та
організацій: теорія та методологія
2.
Актуальні
питання
управління
персоналом в умовах кризи
3. Економічні аспекти безпеки підприємства
Форма проведення конференції – очна, заочна
Робочі мови
англійська.

–

українська,

російська,

До участі в конференції запрошуються науковці,
викладачі вищих навчальних закладів, здобувачі
наукових ступенів, аспіранти, студенти вищих
навчальних
закладів,
фахівці
підприємств,
представники засобів масової інформації та інші
зацікавлені особи, які працюють над вказаними
проблемами.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Для участі в конференції просимо Вас до
7 березня 2015 р. надіслати поштою (бажано
електронною) на адресу Оргкомітету з позначкою
«на конференцію» чи надати особисто до
Дніпропетровського університету імені Альфреда
Нобеля такі документи:
- заявку на участь (зразок додається);
- тези доповіді в електронному варіанті
(вимоги до оформлення додаються);
- копію платіжного доручення про сплату
організаційного внеску.
Примітка: у випадку надсилання документів
електронною поштою факт їх отримання
повинен бути обов’язково підтверджений
нашим повідомленням про отримання. У разі
неотримання такого підтвердження просимо
звернутися до Оргкомітету.
ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ
МАТЕРІАЛІВ ТА ПОРЯДОК ЇХ НАДСИЛАННЯ
Назва
файлу
повинна
відповідати
прізвищу та імені учасника латиницею
(наприклад: Ivanov_Ivan).
Файл
Microsoft
Office
Word,
з
розширенням *.rtf або *.doc.
Файл надається на CD-диску або
електронною поштою (тема електронного
повідомлення має містити прізвище та ім’я
учасника,
після
чого
вказується
«на
конференцію»).
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Обсяг – 2 сторінки, текстовий редактор –
Microsoft
Word,
формат
сторінки
А4
(297х210 мм), орієнтація – книжкова, поля – 20
мм; Гарнітура – Times New Roman, кегель – 14,

міжрядковий інтервал – 1, стиль – Normal,
відступ першої строки – 1 см.
Перший абзац – прізвище, ім’я та по
батькові (повністю).
Другий абзац – посада, місце роботи
(навчання), науковий ступінь, вчене звання.
Третій абзац – назва доповіді. Далі
розміщується текст доповіді із абзацним
відступом 1 см.
Список використаних джерел (за
наявності) розміщується наприкінці тексту і
повинен бути оформлений відповідно до
існуючих стандартів бібліографічного опису.
Ініціали, прізвище, науковий ступінь,
вчене звання, посада та місце роботи
наукового керівника (за наявності).
Зразок оформлення тез доповіді
І.І. Іванов
доцент кафедри економіки підприємства
Дніпропетровського університету
імені Альфреда Нобеля
канд. екон. наук, доц.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ …
Зі
зміною
економічних
реалій
сьогодення… (текст доповіді)…[1, с. 22].
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