
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ» 

(м. Дніпропетровськ) 

 
УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

(м. Хмельницький) 
 

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РЕСУРСІВ 

(РФ, Німеччина, Австрія, Польща, Україна) 

  

   
БІЗНЕС-ІНКУБАТОР 

НАЦІОНАЛЬНОГО ГІРНИЧОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

I Міжнародна 

науково-практична конференція 
 

«СТАЛИЙ РОЗВИТОК 

ПІДПРИЄМСТВ, 

РЕГІОНІВ, КРАЇН» 
 

обов’язковє видання збірника тез 

та надання сертифікату учасника 

 
 

2 – 3 листопада 2012 року 

 

 
м. Дніпропетровськ 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТИ: 
 

Півняк Геннадій Григорович – 

співголова, ректор Державного вищого 

навчального закладу «Національний 

гірничий університет», академік НАН 

України, д.т.н., професор (Україна). 

Капітанець Олександр Миколайович – 

співголова, ректор Університету 

економіки та підприємництва,  д.е.н., 

проф. (Україна). 

Шашенко Олександр Миколайович – 

заступник голови, проректор з 

міжнародних зв’язків НГУ,  д.т.н., проф. 

(Україна). 

Косолапов Анатолій Федорович – 

заступник голови, проректор з 

фінансово-економічної роботи НГУ, 

к.т.н., доц. (Україна). 

Селюжицька Тетяна –  д.е.н., проф., 

Гродненський державний університет ім. 

Янки Купали (Республіка Білорусь). 

Dr. Gedinimas Radzvicius – проф. ISM 

Університету Менеджменту та 

Економіки (Литва). 

Dr. Claus Troyzch – проф. університету 

Кобленц-Ландау (Німеччина). 
 

КООРДИНАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

Шаповал Валентина Михайлівна - д.е.н., 

проф., завідувач кафедри економіки 

підприємства НГУ. 

Пашкевич Марина Сергіївна – к.е.н., доц. 

кафедри економіки підприємства, директор 

центру розвитку підприємництва «Бізнес-

інкубатор НГУ». 

Мета конференції: об’єднати вчених, 

промисловців та підприємців для 

спільного вирішення проблем сталого 

розвитку. Публікація результатів 

досліджень є надзвичайно важливим 

інструментом у відображенні та мотивації 

зростання наукового потенціалу України. 
 

В програмі конференції плануються 

секційні засідання за наступними 

напрямками: 
 

1. Сталий розвиток національного 

господарства. 

2. Сталий розвиток підприємств. 

3. Сталий розвиток регіонів. 

4. Демографія та соціальна політика в 

контексті сталого розвитку. 

5. Економіка природокористування і 

екологія. 

6. Вирішення проблем сталого розвитку 

на інноваційно-інвестиційній основі. 

7. Проблеми бухгалтерського обліку 

витрат підприємств на реалізацію 

соціальних та екологічних проектів. 

8. Менеджмент та маркетинг у сталому 

розвитку. 

9. Фінансово-кредитна система та 

сталий розвиток. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Форма участі: дистанційна. 
 

Офіційні мови конференції: 
українська, російська, англійська, німецька. 

 

При дистанційної участі, збірник тез 

буде надісланий після проведення 

конференції разом з сертифікатом 

учасника на поштову адресу вказану в 

анкеті протягом двох тижнів. 
 

Для участі у конференції 

необхідно виконати три дії: 
 

I. Заповнити on-line заявку на участь у 

конференції, на яку можна перейти за 

посиланням: on-line заявка. 
 

II. Сплатити організаційний внесок. 
 

III. Надіслати  Оргкомітету до 

1 листопада 2012 р. (включно) на 

електронну адресу: conf@nmu.dp.ua 

наступні документи: 

 тези доповіді 

 відскановану квитанцію про сплату 

організаційного внеску. 
 

Назви файлів мають бути підписані 

відповідно до прізвища та ініціалів 

учасника конференції. 

Наприклад: Тичинська С.Р._Квитанція 

                      Тичинська С.Р._Тези 
 

 

 

 

 

Вимоги до тез доповідей: 
 

 Доповідь повинна бути виконана на 

актуальну тему. 

 Обсяг тез – не більше 3-ох сторінок при 

форматі сторінки А4, орієнтація книжкова; 

 Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм; 

 Шрифт – Times New Roman, кегель – 12 

 Міжрядковий інтервал – 1,5 

 Абзацний відступ – 1,25 см. 

 Вирівнювання по ширині. 

 Список літератури – не більше 5 джерел. 

 Рисунки мають бути скомпоновані у 

вигляді єдиного об’єкту. 
 

Матеріали, які не відповідають зазначеним 

вимогам, до друку не приймаються! 
 

Тези не підлягають додатковому 

редагуванню, тому вони мають бути 

ретельно перевірені. 
 

Відповідальність за висвітлений матеріал у 

тезах несуть автори доповідей. 
 

Зразок оформлення тез доповіді 
 

Секція: Сталий розвиток регіонів 

  
Колібовіч Д.Т., 

аспірант кафедри менеджменту 

НГУ, м. Дніпропетровськ, Україна 
 

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ 

ПАРТНЕРСТВА У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ 
 

Текст текст текст…[1, с.11] 
 

Список літератури 

1. Гончарук А. Новий підхід до управління 

ефективністю у промисловості України / 

Гончарук А. // Економіка України. – 2006. – № 

11. – С. 36-46. 

Реквізити для сплати:  

Вартість організаційного внеску 

120 гривень у т.ч. ПДВ  
 

Одержувач: НДІ гірничих проблем АІН 

України; Код ОКПО 20202852, 

р/р 26005000079130 у ПАТ «Укрсоцбанк» 

м. Києва, МФО 300023 

У платіжному дорученні просимо 

зазначити: організаційний внесок за участь у  

конференції «Сталий розвиток»; ПІП 

відправника; одержувач: НДІ гірничих 

проблем АІН України. 
 

Реквизиты для оплаты: 

Стоимость организационного взноса 650 

российских рублей в т.ч. НДС  
 

БАНК КОРРЕСПОНДЕНТ: 

БИК 044525225 Р.с.: 30101810400000000225 

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", г. Москва 

ИНН 7707083893 ОКПО 00032537 

КОД ОКОНХ – 96130 
 

БАНК ПЕРЕВОДОПОЛУЧАТЕЛЯ:                                 

КОР.СЧ.30111810300000000230 

ПАО "УКРСОЦБАНК", УКРАИНА, КИЕВ 
 

ПЕРЕВОДОПОЛУЧАТЕЛЬ: 

НОМЕР СЧЕТА: 26003000082787 

НИИ горных проблем АИН Украины 

ПАО "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 

ОКПО 00039019 Днепропетровское отд. 

ул.Мечникова,11 

Назначение: за конференцию «Устойчивое 

развитие» от Ф.И.О. участника. 

----- 

З питань участі у конференції 

звертайтесь до члена Оргкомітету: 

Волощук Дмитро Володимирович 

Тел. 099 098-56-73 

https://docs.google.com/a/nmu.dp.ua/spreadsheet/viewform?formkey=dFBNWE1ISUJMSG0wVlExNXEwanhUb0E6MQ
mailto:conf@nmu.dp.ua

