
 

Тези доповіді мають містити 

обґрунтування актуальності наукової  

проблеми, ступінь її вивченості в 

науковій літературі, мету 

дослідження, висвітлювати основні 

результати дослідження автора 

(співавторів), висновки та пропозиції. 

Тези можуть подаватися як 

одноосібно, так і в співавторстві (до 

трьох осіб, зокрема студенти та 

аспіранти з науковим керівником).  

Тези доповіді в електронному 

вигляді слід надіслати на адресу:  

conference.cntu@gmail.com 

або надсилати / приносити на 
кафедру економіки та підприємництва 
ЦНТУ.  

Наша адреса: 

ауд. 464,  Центральноукраїнський 
національний технічний університет,  

проспект Університетський, 8,  

м. Кропивницький, 25006 

Проїзд до ЦНТУ:  

автобус № 274; 114; 

маршрутне таксі №113, 116
а
 ,155, 284

а  

тролейбуси № 1; 5; 11  

до зупинки «Університет». 
 

Відповідальна особа – секретар 

оргкомітету конференції,  

к.е.н., доц. Сисоліна Наталія Петрівна  

моб. тел. +38066-131-14-59 
 

 

ЗАЯВКА  
учасника Всеукраїнської науково-

практичної конференції студентів, 

аспірантів та молодих учених 

«НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО 
ЗРОСТАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА» 

16 квітня 2021 р. 

(м. Кропивницький, ЦНТУ) 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові_____________ 

______________________________________ 

Місце навчання(роботи) _______________ 

______________________________________

Провідна кафедра_____________________ 

_____________________________________ 

Науковий керівник ____________________ 

 

Назва напряму (секції)_________________ 

_____________________________________ 

Тема доповіді_________________________ 

 

_____________________________________ 

Контактний телефон_________________ 

Електронна адреса____________________ 

Дата_____________ 

Додаткова інформація (підкреслити): 

 замовляю лише електронну збірку тез   

 замовляю друковану збірку (на умовах оплати). 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

Центральноукраїнський національний 
технічний університет  

Льотна академія Національного 
авіаційного університету 

Херсонський національний  
технічний університет 

Хмельницький національний університет 
Черкаський національний університет 

імені Богдана Хмельницького 
Чернівецький торговельно-економічний 

інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету 
Університет економіки та права «Крок» 

 

 

ЗАПРОШЕННЯ  

Всеукраїнська науково-практична 
конференція студентів, аспірантів та 

молодих учених 

«НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО 
ЗРОСТАННЯ ТА 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВ» 

16 квітня 2021 р., м. Кропивницький  
Центральноукраїнський національний технічний 

університет, кафедра економіки та 
підприємництва  



 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

16 квітня 2021 р. на базі кафедри 

економіки та підприємництва 

Центральноукраїнського національного 

технічного університету (ЦНТУ) 

відбудеться Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих учених 

«НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО 

ЗРОСТАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ». 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Управління ефективністю 

діяльності підприємства. 

2. Шляхи активізації інноваційної 

діяльності підприємства. 

3. Інвестиційна привабливість 

підприємства та її забезпечення. 

4. Проблеми конкурентоспромож-

ності вітчизняних підприємств в 

умовах євроінтеграційних процесів.  

5. Механізми мотивації персоналу і 

соціальна відповідальність бізнесу. 

6. Освітньо-професійний розвиток 

персоналу в контексті євроінтеграції і 

завдань інноваційної економіки. 

7. Економічна безпека підприємств, 

напрями та механізми її регулювання. 

ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ 

КОНФЕРЕНЦІЇ:  
очна та дистанційна 

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ: 

До участі в нашій конференції 

запрошуються студенти, аспіранти, 

молоді вчені, а також науковці, 

викладачі закладів вищої освіти, 

фахівці-практики, підприємці. 

Для участі у конференції необхідно      

до 7 квітня 2021 року надіслати 

ЗАЯВКУ і ТЕЗИ доповіді на адресу 

оргкомітету. 

Оргкомітет гарантує підготовку 

електронної збірки тез доповідей та її 

розсилання учасникам конференції за 

електронними адресами авторів.  

Електронний збірник тез доповідей   

готується нами та надсилається 

авторам БЕЗКОШТОВНО . 

В разі потреби друкований варіант 

збірника можна буде окремо замовити 

у видавництві. Для цього слід 

передчасно зробити відповідну 

помітку у заявці. Про вартість одного 

примірника друкованої збірки тез 

буде повідомлено додатково з огляду 

на ціни видавництва.       

Робочі мови конференції: українська, 

англійська. 

ВИМОГИ  

ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

1. Назва файлу з тезами починається з 

прізвища першого автора тез. 

2. Обсяг тез – 2-3 повних сторінки 

формату А4. 

3. Поля: верхнє, нижнє, ліве – 2,5, 

праве – 1,5 см; абзацний відступ – 1,0 

см; шрифт – Times New Roman, 14 пт., 

міжрядковий інтервал – 1,0. 

4. УДК вказують зверху, з лівого боку; 

нижче, у правій половині аркуша, – 

прізвище та ініціали автора (авторів), 

нижче (також справа) – назва закладу 

вищої освіти. Студенти та 

аспіранти мають обов’язково 

вказати у дужках наукового 

керівника, якщо він не є співавтором. 

(наприклад: науковий керівник – 

к.е.н., проф. Шевчук І.Л.). Назва тез – 

великими літерами, жирним 

шрифтом, по центру.  

5. Формули мають бути виконані у 

редакторі формул, рисунки –

згруповані.  

6. Список літератури має включати не 

менше 3 джерел (оформлення списку 

літератури має відповідати вимогам 

http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/pho

cagallery/2017/Pryklady_DSTU_8302_2

015.pdf) В тексті тез мають бути 

наведені відповідні посилання на 

джерела у квадратних дужках.  

https://kneu.edu.ua/userfiles/conf_sep_14/s1/Acheampong.docx
https://kneu.edu.ua/userfiles/conf_sep_14/s1/Acheampong.docx
https://kneu.edu.ua/userfiles/conf_sep_14/s1/Acheampong.docx
http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2017/Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf
http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2017/Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf
http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2017/Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf

