
Тези доповіді мають містити 

обґрунтування актуальності 

проблеми, ступінь її вивченості в 

науковій літературі, мету 

дослідження, висвітлювати основні 

результати дослідження автора 

(співавторів), висновки та пропозиції. 

 

Тези доповіді в електронному 

вигляді слід надсилати або 

приносити за адресою: 

Секретарю оргкомітету,  

кафедра економіки та підприємництва 

(ауд. 464), 

Центральноукраїнський національний 

технічний університет,  

пр-т Університетський, 8,  

м. Кропивницький,  

25006 
 

Відповідальна особа:  

Сисоліна Наталія Петрівна  

(0-522)39-04-63 

 

Електронна адреса: 

conference.cntu@gmail.com 
 

Проїзд: автобус № 274;  

маршрутне таксі №113, 116 а ,155, 

284а  до зупинки «Університет» 

 

 

ЗАЯВКА  

учасника конференції 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові_____________ 

______________________________________ 

Місце роботи (навчання) _______________ 

______________________________________

Провідна кафедра_____________________ 

_____________________________________ 

Науковий керівник ____________________ 

 

Назва напряму (секції)_________________ 

_____________________________________ 

Тема доповіді_________________________ 

 

_____________________________________ 

Домашня адреса______________________ 

_____________________________________ 

Контактний телефон_________________ 

Електронна адреса____________________ 

Дата_____________Підпис_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

 

Центральноукраїнський національний 
технічний університет 

 
Факультет економіки та менеджменту 

 
Кафедра економіки та 

підприємництва 
 

 

 

ЗАПРОШЕННЯ  

Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та 

молодих учених 
 

«НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО 

ЗРОСТАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА» 
 

16 квітня 2020 р. 

м. Кропивницький  



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Інформуємо Вас, що на базі кафедри 

економіки та підприємництва 

Центральноукраїнського національного 

технічного університету 16 квітня 

2020 року відбудеться Всеукраїнська 

науково-практична конференція 

студентів, аспірантів та молодих 

учених «НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО 

ЗРОСТАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА». 

 

До участі в конференції запрошуються 

студенти, аспіранти, науковці, викладачі 

вищих навчальних закладів, фахівці-

практики, підприємці. 

 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Забезпечення ефективної діяльності 

підприємств та організацій 

2. Проблеми пріоритетного розвитку 

освіти і науки в контексті 

євроінтеграції та завдань 

інноваційного розвитку 

3. Безпека бізнесу та механізми її 

регулювання 

4. Соціальна відповідальність бізнесу 

в умовах системної кризи 

5. Підвищення інвестиційної при-

вабливості підприємств 

6. Резерви активізації інноваційного 

розвитку підприємства 

7. Конкурентоспроможність під-

приємства : напрями забезпечення в 

сучасних умовах господарювання 

8. Зовнішня трудова міграція та її 

наслідки для підприємств регіону. 

 

ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ 

КОНФЕРЕНЦІЇ: ОЧНА; 

ДИСТАНЦІЙНА 
 

УМОВИ УЧАСТІ В 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Для участі у науково-практичній 

конференції необхідно до                     

7 квітня 2019 р. надіслати за адресою 

оргкомітету заявку і тези доповіді. 
 

За матеріалами конференції 

планується випуск електронної збірки 

тез та розсилка учасникам до початку 

роботи конференції.  

 

Pdf варіант збірника безкоштовно. 

 

Друкований варіант збірника можна 

буде замовити у видавництві (про 

вартість 1 примірника буде 

повідомлено додатково). 

 

Робочі мови конференції: українська, 

англійська. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

ТЕЗ: 

1. Обсяг тез – 2-3 повних сторінки ф. 

А4. 

2. 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. 

3. Прізвище та ініціали автора 

(авторів) розміщуються у правій 

половині аркуша, нижче (справа) – 

назва навчального закладу. Назва тез 

– великими літерами, жирний 

шрифт, по центру. 

4. Формули повинні бути виконані у 

редакторі формул, рисунки 

згруповані.  

5. Тези студентів та  аспірантів можуть 

подаватися як одноосібно, так і в 

співавторстві (не більше двох осіб), 

зокрема, з науковим керівником. 

6. Назва файлу з тезами повинна 

відповідати прізвищу першого 

автора матеріалів 

7. Студенти обов’язково вказують 

наукового керівника (в кінці тез). 

 


