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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!  

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської  науково-практичної 

конференції, метою якої є обговорення, обмін досвідом та результатами 

наукових досліджень з питань формування соціальної відповідальності на 

рівні підприємств, регіонів, держави в цілому. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 Соціальна трансформація суспільства: проблеми, стратегічні орієнтири, 

пріоритети 

 Правові проблеми розбудови соціальної держави в Україні 

 Глобальні виклики як можливість для соціально відповідального бізнесу в 

Україні 

 Фінансові та податкові аспекти формування соціальної відповідальності 

бізнесу 

 Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент залучення 

інвестицій 

 Соціальне підприємництво як довгострокова соціальна інвестиція 

 Корпоративна соціальна відповідальність: механізми та інструменти 

активізації 

 Соціальне партнерство як інструмент сталого розвитку регіонів 

 Соціально-економічні проблеми реабілітації  жертв АТО та їх родин 
 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Устименко В.А.  -  Директор ІЕПД НАН України, доктор юридичних наук, професор, 

член-кореспондент НАПрн України 

Макогон Ю.В. – завідувач кафедри «Міжнародна економіка» Донецького 

національного університету (м. Вінниця) , доктор економічних наук, професор, 

академік Академії економічних наук України, заслужений діяч науки та техніки 

України 

Лучик С.Д. – завідувач кафедри обліку і аудиту ЧТЕІ КНТЕУ, доктор економічних 

наук, професор 

Лучик В.Є. – завідувач кафедри економічної кібернетики та програмної інженерії 

ЧТЕІ КНТЕУ, доктор економічних наук, професор 

Бурлуцький С.В.  - професор кафедри економіки підприємства ДДМА, доктор 

економічних наук, доцент 

Фоміна С.О.  – директор Донбаського міжрегіонального центру професійної 

реабілітації інвалідів Міністерства соціальної політики України 

Чукова Н.В. – начальник Управління праці та соціального захисту населення, в.о. 

управляючого справами Краматорської міської ради 

  



 

 

ФОРМА УЧАСТІ 

 

дистанційна з виданням друкованого збірника та розміщенням матеріалів на 

офіційному сайті Донбаської державної машинобудівної академії 

 

ОФІЦІЙНІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

українська, англійська, російська. 

 

РЕЄСТРАЦІЯ 

 

До 24 грудня (включно) надіслати на електронну адресу konfddma@gmail.сом:  

 

 тези доповіді українською, англійською, чи російською мовою 

(у форматі *.doc,  *.rtf); 

 заповнену анкету учасника конференції (у форматі *.doc,  *.rtf); 

 квитанцію/чек про сплату організаційного внеску (у форматі *.jpg,  *.pdf); 

 

Усі матеріали повинні бути відправлені в одному електронному листі. Назви 

файлів повинні відповідати змісту та містити прізвище автора: ivanov_zajavka.doc, 

ivanov_doklad.docx, ivanov_kvitan.jpg. 

Оргкомітет протягом 2 робочих днів електронною поштою повідомляє 

учасника конференції про отримання та прийняття матеріалів.  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

 тип шрифту – Times New Roman, розмір шрифту – 14, стиль – звичайний 

(normal); міжрядковий інтервал – 1,0;  

 відступ на абзац – 1,25 (не користуватись кнопкою табуляції);  

 параметри сторінки: зверху, зліва, справа, знизу – 2 см;  

 посилання наводяться у тексті в квадратних дужках (напр. [2, с.17] – 

джерело 2 за списком використаних джерел, стор. 17);  

 у правому кутку – ім’я та прізвище автора, науковий ступінь (якщо є), 

нижче через інтервал – повна назва навчального закладу/місця роботи;  

 через інтервал по центру – назва доповіді (великими літерами, жирним 

шрифтом, розмір шрифту -14);  

 через інтервал друкується основний текст доповіді;  

 список використаних джерел друкується в кінці доповіді;  

 обсяг тез – 2-3 сторінки;  

 сторінки не нумеруються; зноски в кінці сторінок і документу не 

вставляти;  

 за зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тез доповідей 

автор несе особисту відповідальність 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

 

Сума організаційного внеску складає  – 60 грн (60 WMU; 5 дол. США/WMZ  

або  300 рос. руб./WMR. (включає редакцію і видання збірника матеріалів 

конференції, розміщення електронного варіанта на науковому порталі ДДМА, 

сертифікат учасника конференції (за бажанням)). 

ВАРТІСТЬ ДОСТАВКИ 

 для учасників з України «Збірник тез» буде розіслано Новою поштою 

протягом 24 днів з дати конференції. Про надходження збірника автора 

буде повідомлено за допомогою SMS-повідомлення від представників Нової 

пошти. Нагадуємо, що на складі одержувача безкоштовне зберігання 

збірника здійснюється протягом п’яти діб. Якщо автор не матиме 

можливості у вказаний термін забрати збірник зі складу, просимо зв’язатися 

заздалегідь з редакцією та уточнити терміни розсилки; 

 для іноземних учасників вартість за доставку збірника звичайним листом 

складає  2 дол. США/WMZ, 90 рос. руб./WMR. 
 

ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ДОКТОРІВ НАУК 

БЕЗКОШТОВНА 

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ 

 

 в гривнях:   

кошти перераховуються на картку Приватбанку 5168 7420 6795 6015 

(одержувач – Бурлуцький Сергій Віталійович; призначення платежу – 

поповнення  рахунку Бурлуцького С.В.). 

 в гривнях, російських рублях, долларах США: 

в системі WebMoney оплата здійснюється на гаманці U152620241732 (60 

WMU); R105248500605 (300 WMR); Z673480823864 (5 WMZ) 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Адреса оргкомітету:   м. Краматорськ, вул. Шкадінова,72 

Кафедра економіки підприємства 

Конт.тел.:     +38(050) 929-33-01 

Ел. адреса:    konfddma@gmail.сом 

Координатор конференції:  Бурлуцький Сергій Віталійович 

 

  



 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ  

У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ З 

МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

«СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: 

ПІДПРИЄМСТВО-РЕГІОН-КРАЇНА» 

 

Прізвище   

Ім’я   

По батькові   

Вчене звання   

ВНЗ/організація/установа   

Посада   

ПІБ, науковий ступінь та вчене звання 

наукового керівника (для студентів, 

аспірантів)  

 

Назва секції   

Назва доповіді   

Потреба у сертифікаті  учасника   

Контактний номер телефону   

E-mail  

Адреса  

Відділення «Нової пошти» для 

учасників з України 

 

 

СПОДІВАЄМОСЬ НА ВАШУ УЧАСТЬ!  

БУДЕМО ВДЯЧНІ ЗА ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ СЕРЕД КОЛЕГ ТА 

ІНШИХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ. 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
 Для учасників з України: «До опублікованих праць, які додатково відображають наукові 

результати дисертації, належать … друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових 

конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл тощо.». «Апробація матеріалів 

дисертації на наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах, школах тощо 

обов’язкова». Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України 

від 07 березня 2007 р. № 423. 

 

 Учасників з  РФ: «К опубликованным работам, отражающим основные научные 

результаты диссертации, приравниваются работы, опубликованные в материалах 

всесоюзных, всероссийских и международных конференций и симпозиумов, публикации в 

электронных научных изданиях». Постановление Правительства РФ от 30 января 2002 г. 

№ 74 «Об утверждении единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения 

о порядке присуждения ученых степеней». Утверждено Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74. 

 


