Шановні науковці, молоді вчені
та студенти!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі
ІІ міжнародної науково-практичної
конференції

«ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ»
яка відбудеться 18-19 жовтня 2018 року
Кінцевий термін подачі заявок на участь
та матеріалів доповідей – 7 жовтня 2018 року.
Е-mail: conference.ekonp@gmail.com
Робочі мови конференції – українська,
білоруська, польська, російська, англійська.
Основні напрямки роботи конференції :
1. Сучасні
теоретичні
погляди
на
підприємництво та його проблеми в умовах
формування нової економічної і технологічної
нормальності суспільства
2. Державна політика розвитку підприємництва
в світі та Україні: обмеження і можливості
3. Економічна
безпека
підприємницької
діяльності у контексті глобальних і внутрішніх
викликів: економіко-правовий аспект
4. Передові
маркетингові
технології
забезпечення розвитку та стійкості бізнесу
5. Неформальне підприємництво і неформальна
економіка як суспільний виклик
6. Розвиток вищої освіти для підприємницької
діяльності в контексті світових освітніх тенденцій
7. Україна – територія можливостей для
розвитку бізнесу: погляд молоді

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова - Пашко П.В., д.е.н., професор,
ректор УДФСУ
Заступник голови - Швабій К.І., д.е.н., професор,
директор навчально-наукового інституту економіки,
оподаткування та митної справи УДФСУ
Биковець В.М. – генеральний директор Спілки
підприємців малих, середніх і приватизованих
підприємств України
Жмайлов В.М. – к.е.н., професор, проректор з
науково-педагогічної
та
навчальної
роботи
Сумського Національного аграрного університету
Войнаренко М.П. – д.е.н., професор, членкореспондент НАН України, перший проректор
Хмельницького національного університету
Русак О.С. - к.е.н, професор, завідувач кафедри
економіки підприємства Академії управління при
Президентові Республіки Білорусь (м.Мінськ,
Республіка Білорусь)
Даріуш Новак – доктор наук, професор, завідувач
кафедри управління та аналізу ресурсів підприємства
Економічного університету в Познані (Республіка
Польща)
Лазебник Л.Л. – д.е.н, професор, завідувач кафедри
економіки підприємства УДФСУ
Авраменко Н.Л. - к.т.н., доцент, завідувач кафедри
товарознавства та техногенно-екологічної безпеки
УДФСУ
Слюсарева Л.В. – к.е.н., доцент кафедри економіки
підприємства УДФСУ
Гурочкіна В.В. – к.е.н., доцент кафедри економіки
підприємства УДФСУ
Піжук О. І. – к.е.н., доцент кафедри економіки
підприємства УДФСУ

Оргкомітет буде Вам вдячний за доведення
до своїх колег і всіх зацікавлених осіб
інформації про проведення цієї
конференції!

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
 текст тез доповідей повинен бути
надрукований у текстовому редакторі Microsoft
Word та збережений у форматі або *doc, або
*docx;
 обсяг матеріалів – до 3 сторінок формату
A4;
 орієнтація сторінки – книжкова, поля –
20 мм (зліва, справа, зверху, знизу);
 шрифт – Times New Roman, кегель – 14,
міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см;
 посилання у тексті оформляються у
квадратних дужках – [1, c.24], де вказується
номер використаного джерела та сторінка;
 список використаних джерел подається
після тексту тез та повинен бути оформлений
відповідно до Національного стандарту України
«Бібліографічне посилання. Загальні положення
та правила складання» ДСТУ 8302:2015.
Реєстраційна форма:
- приклад назви файлу заявки –
zayavka_Ivanenko;
- приклад назви файлу з матеріалами
доповіді – № напрямку та прізвище
(2_Ivanenko).

Приклад оформлення тез доповідей:
Гурочкіна Вікторія Вікторівна,
к.е.н., доцент, доцент кафедри
економіки підприємства УДФСУ
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
СУЧАСНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
Економічну безпеку підприємства розглядають як стан
захищеності важливих інтересів підприємства від реальних і
потенційних джерел небезпеки чи економічних загроз [1, с.112].
Список використаної літератури
1. Економіка підприємства: навчальний практикум: навчальний
посібник / [Г.С. Мельничук, І.В. Минчинська, О.І. Піжук,
В.В. Ткаченко]. – Ірпінь: НУДПСУ, 2013. – 400 с.

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
18 жовтня 2018 р.:
▪ 10:00–13.00 – пленарне засідання;
▪ 14.00–18.00 – секційні засідання;
19 жовтня 2018 р.:
▪ 11:00–16:00 – підведення підсумків та
від‘їзд учасників.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
у ІІ міжнародній науково-практичній
конференції «Економічні перспективи
підприємництва в Україні»
Прізвище, ім’я, по батькові ______________
Науковий ступінь_______________________
Вчене звання ___________________________
Установа _______________________________
Посада _________________________________
Науковий керівник
(для студентів) ________________________
Назва доповіді________________________
Секція ______________________________
Форма участі:
▪ доповідь на пленарному засіданні (до 15 хв.)
▪ доповідь на секційному засіданні (до 10 хв.)
▪ участь без доповіді
▪ заочна
Якщо Ви потребуєте технічні засоби, вкажіть,
які саме ____________________
Потреба у проживанні________________
Поштова
адреса
(куди
надсилати
матеріали)___________________________
Е-mail________________________________
Телефон ______________________________
Дата приїзду__________________________
Дата від‘їзду__________________________

УВАГА! Тези доповідей студентів
приймаються до розгляду тільки із
рецензією наукового керівника.
Наукові роботи учасників конференції
можуть бути надруковані у Збірнику наукових
праць УДФСУ (фахове видання, електронне).

За результатами підготовки та проведення
конференції планується формування і
розміщення на сайті УДФСУ електронного
збірника матеріалів конференції. Матеріали
будуть представлені методом прямого
відтворення тексту, що був наданий авторами,
які несуть відповідальність за його
достовірність, зміст і стилістику, правильне
цитування джерел та посилання на них.
Вартість публікації (заочна участь) тез
– 50 грн.
Організаційний внесок для очних
учасників
становить
150
грн.
використовується на покриття витрат,
пов’язаних з організацію конференції.
Паперовий варіант збірника матеріалів
конференції може бути надрукований за
наявності запитів учасників заходу за
додаткову плату і надісланий після
проведення конференції на адресу, вказану у
заявці.
Витрати на проїзд, проживання та
харчування – за рахунок коштів учасників. У
випадку позитивного
рішення
щодо
опублікування матеріалів конференції разом
з повідомленням Вам буде надіслано
реквізити для оплати.
У разі відсутності повідомлення по Еmail, Ви можете надіслати запит до
організаторів конференції.
КООРДИНАТИ ОРГАНІЗАТОРІВ
08201, Україна, Київська область, м. Ірпінь,
вул. Університетська, 31.
Контактна особа: Гурочкіна Вікторія Вікторівна
тел. 097-446-64-86; 099-300-74-50

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ МАЛИХ, СЕРЕДНІХ І
ПРИВАТИЗОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТОВІ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
В ПОЗНАНІ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)
Навчально-науковий інститут економіки,
оподаткування та митної справи
Кафедра економіки підприємства

ІІ Міжнародна науково-практична
конференція
«ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ»
ІІ International on Scientific and Practical
Internet Conference
«ECONOMIC PERSPECTIVES OF
BUSINESS IN UKRAINE»
18-19 жовтня 2018 року
Присвячена 100-річчю Національного університету
державної фіскальної служби України

Ірпінь – 2018

