Додаток А
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦИОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
85300, р. Покровськ, площа Шибанкова, 2
тел. (06239) 2-03-09, факс: (06239) 2-03-09
эл. пошта: ukrdonntu@gmail.com
______________ № ________________
На № _______________
Проректору з наукової роботи
Факультет економіки і менеджменту та кафедра обліку, фінансів і економічної
безпеки ДВНЗ "Донецький національний технічний університет" 23-24 травня 2017р.
проводить десяту Всеукраїнську наукову конференцію студентів і молодих учених (із
зарубіжною участю) "Актуальні проблеми розвитку фінансів і фінансової науки: ідеї і їх
впровадження".
Запрошуємо Ваших студентів і викладачів взяти активну участь в роботі
конференції. Участь в інтернет-конференції - очно-заочна. Матеріали конференції будуть
опубліковані безкоштовно в науковій збірці ДонНТУ (електронний ресурс). Отримання
паперового екземпляра збірки є платним з метою компенсації витрат, пов'язаних з
публікацією матеріалів.
Адреса оргкомітету : 85300, р. Покровськ, вул. Шибанкова, 2, ДонНТУ, Рада НТТС;
3-й корпус, ауд. 107.
Електронна пошта: ofeb@mail.ua, тел. (06239) 2-03-09, факс: (06239) 2-03-09.
Відповідальний секретар - к.е.н., доцент Антоненко Валентина Миколаївна,
телефон 050-428-84-57.
Тематика конференції охоплює найбільш актуальні і дискусійні питання у сфері
сучасних фінансів і має такі напрями (секції конференції):
1. Управління фінансами як функціональна сфера менеджменту підприємств.
2. Вирішення проблемних питань в сфері оподаткування.
3. Проблеми розвитку страхової і кредитної сфери в Україні і за кордоном.
4. Проблеми управління державними фінансами: теоретичний аспект і практичний
досвід.
5. Облік, аналіз і аудит в системі фінансового менеджменту.
6. Економічна безпека господарюючих суб'єктів і шляхи її забезпечення в умовах
кризи.
Для формування збірки матеріалів конференції авторам необхідно надіслати до 18
травня в електронному форматі на адресу оргкомітету ofeb@mail.ua:
тези доповідей (вимоги до оформлення в додатку А),
заявку (за формою додатка Б),
копію платіжного доручення (у разі отримання паперового екземпляра збірки).
Організаційний внесок у розмірі 84 грн. (у т. ч. ПДВ 14 грн.) необхідно
перерахувати на рахунок ДВНЗ ДонНТУ. Банк одержувача - ДКСУ м. Київ, ЄДРПОУ
02070826, р/р 31259242200660, МФО 820172. Призначення платежу: "За участь П.І.П.-б. в
науковій конференції (картка ОФЕБ)". Для авторів із зарубіжжя участь і публікація
матеріалів є безкоштовною.
Проректор по науковій роботі,
професор, д.т.н.

Е.А. Башков

Мова конференції і матеріалів у Збірці - українська і російська. Обсяг тез не
повинен перевищувати 4 листів формату А4, включаючи рисунки, таблиці і список
використаних джерел. Текстовий редактор - MS Word; шрифт - Times New Roman; розмір
шрифту - 14 pt для тексту статті і 12 pt для списку використаних джерел; стиль "Звичайний"; вирівнювання тексту - "по ширині"; міжрядковий інтервал - 1,0; розмір
кожного з полів 20 мм. Абзац - 10 мм. Редактор формул - MS Equation. Рисунки мають
бути згруповані і вставлені як об'єкт "Рисунок MS Word". Рисунки, формули і таблиці не
повинні виходити за поля.
Текст має бути побудований за схемою:
- назва статті прописними буквами симетрично тексту;
- через 1 інтервал праворуч від цента сторінки прізвища і ініціали авторів (не
більше трьох), прізвище і ініціали наукового керівника;
- на наступному рядку праворуч від центру сторінки назва учбового закладу;
- через 2 інтервали з абзацу тези доповіді.
Приклад
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ
ПІДПРИЄМСТВА
Ткаченко С.В.
Науковий керівник - к.е.н. Попов С.І.
Харківський національний економічний університет
В сучасних умовах однієї з актуальних проблем являється ...
Оргкомітет конференції наполегливо просить авторів зробити ретельну коректуру
тексту. У випадку якщо науковий керівник не є автором тез, то потрібна його рецензія з
його особистим підписом. Автори несуть відповідальність за точність приведених
термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів і тому подібне. Оргкомітет
залишає за собою право коригувати матеріали, а у разі принципових порушень вимог, що
пред'являються до них, - відхилити публікацію, при цьому організаційний внесок не
повертається.
Додаток Б
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ
"АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ І ФІНАНСОВОЇ НАУКИ:
ІДЕЇ І ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ"
1. Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) _________________________________
2. Назва ВНЗ, установи, організації (повністю) ____________________________
3. Назва факультету і спеціальності, курс _________________________________
4. Науковий керівник (вчений ступінь, вчене звання), прізвище, ім'я, по батькові
(повністю) _________________________________________________________
5. Тема статті (наукової доповіді) ________________________________________
6. Назва тематичної секції конференції ___________________________________
7. Адреса для листування, код міста (телефон), e - mail ______________________
Дата
Підпис наукового керівника

П.І.П.-б.

Підпис учасника конференції

П.І.П.-б.

