
 

 
 

 

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Кафедра підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності Державного універси-
тету телекомунікацій  запрошує до участі в 
роботі І Всеукраїнської науково-
практичної інтернет-конференції молодих 
вчених та студентів «Економіко-правова 
платформа інноваційного підприємства», 
яка відбудеться 20 квітня 2018 року. До 
участі запрошуються науковці України та 
зарубіжжя, викладачі, практики, аспіранти 
та студенти. 

 

Мета конференції: обмін досвідом та 
обговорення актуальних теоретичних і 
прикладних проблем економіко-правових 
аспектів розвитку підприємства.  
 

Робочі мови конференції: українська, 
російська, англійська  
 

Форма участі у конференції: дистанційна. 
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ (СЕКЦІЇ): 
1. Інноваційний підхід до організації 

підприємницької діяльності.  
2. Інноваційна складова маркетингової 

політики на підприємстві. 
3. Інноваційні підходи до управління 

суб’єктами господарювання в ринкових 
умовах. 

4. Актуальні питання розвитку 
підприємництва та його роль у 
забезпеченні економічної стабільності 
держави.  

5. Загальні інноваційні засади розвитку 
підприємств. 
 

 
Організаційний комітет конференції: 

 

Дименко Р.А. – голова, кандидат еконо-
мічних наук, завідувач кафедри підприєм-
ництва, торгівлі та біржової діяльності 
Державного університету телекомунікацій. 

Сьомкіна Т.В. – доктор економічних наук, 
академік, професор кафедри підприєм-
ництва, торгівлі та біржової діяльності 
Державного університету телекомунікацій. 

Литвинова О.В. – кандидат економічних 
наук, доцент кафедри підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності Державного 
університету телекомунікацій. 

Лобань О.О. – старший викладач кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової діяль-
ності Державного університету телекому-
нікацій. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Контактна інформація: 
Україна, м. Київ, вул. Солом’янська, 7 

Державний університет телекомунікацій 
www.dut.edu.ua 

 

 
Kafptbd_tezi@ukr.net 

 
+380 67 246 4941 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
 

 

 
 

 

 
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

 

КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА,  

ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

ЗАПРОШУЄ ДО УЧАСТІ 
у І Всеукраїнській науково-

практичній інтернет-конференції 
молодих вчених та студентів 

 

«ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА 

ПЛАТФОРМА ІННОВАЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА» 

 
 

20 квітня 2018 року 
м. Київ, Україна 



 

 
 

 

 

 

 

Фінансові аспекти: 
 

Участь у конференції передбачає 
організаційний внесок. 

 

Організаційний внесок за участь 
у роботі конференції (рецензу-
вання, підготовка макету збір-
ника наукових праць та програ-
ми конференції). Збірник науко-
вих праць та програму у елект-
ронному вигляді буде 
надіслано електронною 
поштою. 

60 
грн. 

Збірник наукових праць, 
програма та сертифікат 
учасника (друковані 
примірники) сплачується 
додатково до організаційного 
внеску. 

90 
грн. 

 

Програму конференції і збірник наукових 
праць молодих вчених та студентів буде 
розміщено на сайті кафедри підприєм-
ництва, торгівлі та біржової діяльності 
Державного університету телекомунікацій: 
www.dut.edu.ua та надіслано учасникам 
електронною поштою впродовж 20 днів 
після закінчення роботи конференції. 
Розсилка друкованих примірників буде 
здійснена на  поштову адресу, вказану в 
анкеті, протягом 30 робочих днів. 

 

Переказ коштів здійснюватиметься за 
банківськими реквізитами, які будуть 
надіслані організаційним комітетом у 
листах-підтвердженнях кожному учаснику. 

 

Увага! Після оплати Вами оргвнеску 
просимо надіслати нам копію квитанції 
(назва файлу Квитанція_Прізвище.doc) 

 
 
Для участі у конференції необхідно: 
1. Заповнити заявку на участь у 

конференції за формою, що додається 
(назва файлу Картка_Прізвище.doc), або 
заповнити її online за посиланням  
innet-forum.dut.edu.ua;  

2. Надіслати електронний варіант 
наукової роботи (назва файлу 
Тези_Прізвище.doc).  

 

Зазначені вище матеріали необхідно 
надіслати до 13 квітня 2018 р. (включно) на 
електронну пошту Kafptbd_tezi@ukr.net 

 

Примітка: 
1. У разі невідповідності тез вказаним 

вимогам оргкомітет може відмовити у 
прийнятті їх до друку. 

2. Оргкомітет просить повідомляти про 
необхідність отримання більше одного 
збірника матеріалів завчасно. 

 

Матеріали публікуються в авторській 
редакції. За науковий зміст і якість 

поданих матеріалів несуть 
відповідальність автори 

 
Зразок заявки на участь у Всеукраїнській 

науково-практичній конференції 
 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Назва навчального закладу  

Посада, вчене звання, науковий ступінь  

Назва доповіді  

Назва секції  

Домашня адреса, телефон  

Електронна пошта  

Відомості про співавтора (ПІБ, посада,  

вчене звання, науковий ступінь)* 
*за наявністю 
 

Вимоги до оформлення:  
Наукові тези повинні бути виконані на 

актуальну тему, містити глибоке наукове 
дослідження, без плагіату. 

Обсяг тез – до 5-ти сторінок, текстовий реда-
ктор – Microsoft Word, орієнтація – книжкова, 
поля – усі 20 мм; гарнітура – TimesNewRoman, 
кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. 

Перший рядок – назва доповіді (великими 
літерами, шрифт жирний, вирівнювання по 
центру). 

Другий – прізвище та ініціали автора (шрифт 
жирний, вирівнювання по правому краю). 

Третій – курс та місце навчання (роботи), 
посада, науковий ступінь, учене звання. 

Далі – текст доповіді, вирівнювання – по 
ширині. 

Діаграми, схеми, таблиці та формули 
оформлюються відповідно до ГОСТ 2.105-95; 
кожна ілюстрація, діаграма, схема повинні 
бути підписані, таблиця – мати назву; малюнки 
та фотографії в тексті не приймаються. 

Посилання у тексті оформляються у квад-
ратних дужках – *2, с. 56+, де перше число оз-
начає порядковий номер у списку 
використаних джерел, друге – номер сторінки.  

Список використаних джерел розміщується 
наприкінці тексту і повинен бути оформлений 
відповідно до чинних стандартів бібліо-
графічного опису (див.: Бюлетень ВАК України 
№3 за 2008 рік). 

 

Контактна інформація: 
Україна, м. Київ, вул. Солом’янська, 7 

Державний університет телекомунікацій 
 

 
Kafptbd_tezi@ukr.net 


