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І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
«ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ
ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ»
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції
«Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні
аспекти розвитку»,
яка буде проведена 27-28 листопада 2018 р.
в Державному закладі «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка» м. Старобільськ, Україна

Тематичні напрями конференції:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сучасні тенденції розвитку інноваційного підприємництва
Управління безпечністю та якістю товарів і послуг
Захист прав споживачів
Митне регулювання в Україні
Теоретичні та методологічні засади експертизи товарів
Проблеми ідентифікації та фальсифікації товарів
7. Формування професійних компетентностей при підготовці фахівців
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти,
викладачі, студенти, фахівці-практики, представники науково-дослідних
організацій, представники органів державної влади та місцевого
самоврядування, чия діяльність має відношення до тематики конференції.
Мови конференції – українська, російська, англійська.
Форма участі – заочна (дистанційна). Заочна участь в інтернетконференції передбачає публікацію тез в збірнику тез доповідей, що буде
розміщений
на
web-сторінці
репозиторію
за
адресою:
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/, після дати проведення конференції.
Для включення Вас до учасників конференції, просимо до 23
листопада 2018 р. надіслати на електронну пошту conf.ptbd@gmail.com:
– заявку на участь у роботі конференції (назва файлу – Заявка,
прізвище першого автора);
– тези доповідей (назва файлу – Тези, прізвище першого автора);
– копію платіжного документа про сплату організаційного внеску
(назва файлу – Квитанція, прізвище першого автора).
Вартість публікації тез та видання збірника у форматі .pdf становить
150 грн (збірник буде надісланий авторам на електронну пошту), для тих, хто
бажає отримати збірник у друкованому вигляді формату А4, – 200 грн + 10
грн за кожну сторінку тез.
За рахунок організаційних внесків фінансуються витрати, пов’язані з
організацією конференції та розміщенням програми та збірника тез
доповідей на веб-сайті університету.
Доповіді зарубіжних партнерів друкуються безкоштовно
Платіжні реквізити для сплати організаційного внеску
Назва банку
Рахунок одержувача
Валюта розрахунку
Призначення
платежу

ПАТ КБ «ПриватБанк»
4149 4991 1092 7942 Володавчик Вікторія Сергіївна
грн
ПІБ автора за участь в Інтернет-конференції
«Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та
практичні аспекти розвитку»

Вимоги до оформлення тез доповідей
До публікації прийматимуться тільки наукові тези за тематикою
конференції.
Обсяг тез повинен становити 2–4 повних сторінки розміру А4,
виконаних у редакторі Microsoft Word (у форматі *.doc), шрифт – Times New
Roman, розмір – 14 пт, без ущільнення тексту та переносу слів, міжрядковий
інтервал – одинарний, вирівнювання за шириною, відступ – 1,25 см, поля з
усіх боків – 2,0 см. Схеми розміщуються в тексті як об’єкти (рис. 1). Усі
рисунки й таблиці повинні мати назву та нумерацію.
Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині тексту. Перед
переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку слід ставити
малу літеру української абетки з дужкою (наприклад, «а)», перший рівень
деталізації). Для подальшої деталізації переліку слід використовувати
арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).
Назва тез друкується прописними літерами, напівжирним шрифтом, по
центру. Нижче із правого боку, через один інтервал – ініціали та прізвища
авторів малими літерами напівжирним шрифтом; під ними – посада,
науковий ступінь, вчене звання, назва організації та місто звичайним
шрифтом.
Список використаних інформаційних джерел оформлюється згідно з
ДСТУ 8302:2015 і подається в кінці рукопису. Посилання в тексті на джерело
позначається порядковим номером у квадратних дужках.
Електронний варіант тез доповідей зберігається у форматі *.doc (MS
Word 97/2003), який має називатися за прізвищем першого автора та
порядковим номером тематичного напряму конференції, наприклад:
Крутько 1.doс (прізвище першого автора – Крутько, тематичний напрям
конференції 1).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ
СУЧАСНИЙ СВІТОВИЙ РИНОК МОРЕПРОДУКТІВ
Л. І. Сєногонова
к.т.н., доцент, завідувач кафедри товарознавства, торговельного
підприємництва та експертизи товарів
Державний заклад «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка», Україна, м. Старобільськ
Текст…
Таблиця 1 – Назва таблиці

Текст…

Рисунок 1 – Назва рисунка
Текст…
Перелік посилань
1. …
2. …
3. …
Відповідальність за якість тез і достовірність даних покладається на
авторів.
Рукописи,

оформлені

без

врахування

оргкомітетом не розглядатимуться.

вищевказаних
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ЗАЯВКА
на участь у І Міжнародній науково-практичній
Інтернет-конференції
«Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні
аспекти розвитку»,
27-28 листопада 2018 року, м. Старобільськ, Україна
Прізвище
Ім’я
По батькові
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Повна назва установи (навчального
закладу, організації):
Поштова адреса (з індексом), для
отримання збірника
Контактний телефон:
E-mail:
Назва доповіді:
Тематичний напрям:
Додаткова інформація для
оргкомітету
(при потребі)
Координатор конференції:
Володавчик Вікторія Сергіївна
кафедра товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи
товарів
Тел. +38(050)2971003
Матеріали конференції будуть розміщені в репозиторії Державного
закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/
________________________________________________________________
Контактна інформація:
Теl., Viber+ 38(050)2971003 е-mail: conf.ptbd@gmail.com

