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«Бізнес та умови його розвитку: національний та міжнародний дискурси»
15-17 травня 2012 р., м. Донецьк
Основні напрямки роботи
конференції (секції) і питання:
1. Теорія ринку та підприємництва;
2. Національний досвід організації та
управління в підприємництві;
3. Міжнародний бізнес та
міжнародний маркетинг;
4. Інституційне забезпечення бізнесу
За результатами роботи конференції
будуть опубліковані тези доповідей
учасників, які будуть розміщені на
Інтернет сайті \у\т.<Іоп(1ие1.е(Іи.иа
Викладачам і студентам ДонНУЕТ
імені Михайла Туган-Барановського з
приводу оплати участі у конференції
звертатися на кафедру міжнародної
економіки (ауд. 4420)
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Вимоги щодо оформлення
матеріалів:
До друку приймаються тези доповідей
учасників обсягом 2 сторінки формату А4,
включаючи список використаної літератури
за нижченаведеною схемою:
• праворуч у верхньому куточку
сторінки слід вказати секцію конференції,
нижче П.І.Б., ступінь і звання автора, місце
роботи чи навчання. Нижче посередині
сторінки вказати назву доповіді жирним
шрифтом Тігпез
Котап 14 великими
літерами. Нижче через один порожній рядок
текст доповіді;
• текст друкується з дотриманням
таких вимог: поля: 20 мм з усіх боків
сторінки; Тітез
Котап, розмір - 14,
відстань між рядками - 1 інтервал;
• наприкінці публікації наводиться
список використаних джерел.
Назва файлу публікації повинна містити
прізвище автора (першого співавтора).
Робочі мови конференції:
російська, англійська.

українська,
зли,

Для участі у конференції потрібно;
Надіслати до 10.05.2012 р. заявку на
участь у конференції, матеріали тез
доповідей
у
паперовому
та
електронному варіантах, квитанцію про
оплату за адресою:
Кафедра міжнародної економіки
(ауд. 4428)
Донецький національний університет
економіки і торгівлі імені Михайла
Туган-Барановського
бул. Шевченка, 30
м. Донецьк - 83017, Україна
Е-таі1: іпіегесоп копЩтаіІ.ги
Платіжні реквізити
Одержувач:
Горіна
Ганна
Олександрівна
Адреса: 83000. Донецьк
Главпоштамп До запитання
Призначення платежу: за участь у
міжнародній науково-практичній
інтернет-конференції «Бізнес та
умови його розвитку: національний
та міжнародний дискурси».
Обов'язково вказати прізвища
авторів.
Контактний телефон для довідок:
050-861-91-11
ас. Горіна Ганна Олександрівна

