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Формування тенденції стабільного розвитку 

економічної та правової систем можливе лише за 

рахунок розвитку підприємницьких структур. 

Науковий розвиток та технологічний прогрес 

сприяє формуванню нового прогресивного 

мислення та нових наукових теорій. Публікація 

результатів досліджень є надзвичайно важливим 

інструментом у відображенні та мотивації 

зростання наукового потенціалу України. 

З’являється безліч нових оригінальних ідей, 

теорій, які заслуговують найпильнішої уваги 

наукової громади. 

 

У програмі конференції плануються наступні 

напрямки: 

 розвиток підприємницьких структур як основа 

стабілізації національної економіки; 

 підприємницькі структури малого бізнесу; 

 економіка та управління підприємницьких 

структур; 

 інформаційне та правове забезпечення 

діяльності підприємницьких структур; 

 сучасна торгівля і підприємництво: теорія, 

практика, перспективи розвитку; 

 перспективи розвитку суб’єктів 

господарювання в умовах євроінтеграції; 

 комерційна логістика; 

 соціальне підприємництво  

 якість та безпечність товарів; 

 бухгалтерський облік, аналіз та аудит 

підприємницьких структур; 

 правове регулювання діяльності суб’єктів 

господарювання; 

 сучасні проблеми держави і права; 

 сучасні освітні технології в підготовці 

підприємців. 

 

Форма участі: заочна. 

 

Збірник тез буде розміщений на офіційному 

сайті ПДАА. Розсилка відбудеться протягом 15 

днів після проведення конференції учасникам 

заходу на електронні адреси, вказані в заявці.  

Офіційні мови конференції: українська, 

російська, англійська. 

 

Умови участі у конференції: 

До 24 березня 2020 року (включно) необхідно:  

1) заповнити анкету учасника та надіслати 

електронний варіант заявки (зразок додається) 

2) надіслати на електронну пошту 

conference_entrepreneurship@ukr.net тези доповіді 

та копії квитанції про оплату (за потреби); 

3) отримати підтвердження про прийняття 

матеріалів. Оргкомітет конференції надсилає 

повідомлення про отримання Вашого листа 

протягом двох робочих днів. Якщо Ви не 

отримали повідомлення, потрібно повторно 

надіслати роботу або зателефонувати 

секретарю організаційного комітету конференції. 

Участь у конференції безкоштовна за умови 

отримання електронного збірника тез конференції 

без сертифікату. За бажанням автор (и) може 

отримати друкований варіант збірника тез 

конференції (вартість 100 грн.) та/або сертифікат 

(0,2 кредити, що включає написання, оформлення 

та розсилку матеріалу) (вартість 20 грн). Розсилка 

сертифікату та збірника здійснюється за кошти 

автора. Кошти потрібно сплатити на картку 

Приватбанку 4149499344243470 Мороз Світлана 

Едуардівна. 



Вимоги до тез доповідей:  

 Обсяг тез доповідей від 2 до 5 сторінок 

(включно) при форматі сторінки А4 (297х210 мм), 

орієнтація – книжкова; 

 Поля: ліве – 25 мм, праве – 10 мм, верхнє, 

нижнє – 20 мм; 

 Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal. 

 На першому рядку, праворуч, зазначаються 

відомості про автора: прізвище та ініціали, науковий 

ступінь, вчене звання, посада, назва установи, 

навчального закладу, місто, країна. Далі, по центру, 

жирним шрифтом вказують назву тез доповіді, після 

чого подається текст. 

 Тези повинні мати такі структурні елементи, 

що не виділяються в тексті: вступ, виклад основного 

матеріалу, висновки. 

 Список використаних джерел розміщується 

наприкінці тексту і оформлюється згідно з існуючим 

стандартом бібліографічного опису. 

 Посилання по тексту розміщують у квадратних 

дужках, нумерація наскрізь, а не в абетковому 

порядку (краще – наскрізна нумерація, а не за 

алфавітом). 

 Сторінки не нумеруються. 

 

Тези, які не відповідають вказаним вимогам 

оформлення, до розгляду не приймаються. 

Автори несуть відповідальність за зміст, 

достовірність поданих матеріалів та 

відсутність запозичень. Подані матеріали не 

підлягають рецензуванню та публікуються у 

авторській редакції. 

Погоджуючись взяти участь в конференції, 

автор (автори) висловлює згоду на опублікування 

матеріалів своїх доповідей в мережі Інтернет. 

Наприклад: 

Петренко О. О. 

к.е.н., доцент кафедри підприємництва і права 

Полтавська державна аграрна академія 

м. Полтава, Україна 

 

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Список використаних джерел 

 

 

Контактна інформація 
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Заявка 
на участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференція (заочна форма) «Формування та 

перспективи розвитку підприємницьких структур 

в рамках інтеграції до європейського простору» 

 

Прізвище ____________________________________ 

Ім'я ________________________________________ 

По батькові   ________________________________ 

Місце роботи та посада ______________________ 

Науковий ступінь ____________________________ 

Вчене звання  ________________________________ 

 

Контактна інформація: 

Індекс _________ Адреса  ______________________ 

Тел.: _______________________________________ 

Ел. адреса ___________________________________ 

 

Голова організаційного комітету: 

Махмудов Х. З. – доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри підприємництва і 

права Полтавської державної аграрної академії. 

Секретар організаційного комітету: 

Калашник О.В. – кандидат технічних наук, доцент,  

доцент кафедри підприємництва і права 

Полтавської державної аграрної академії. 

Члени організаційного комітету: 

Галич О. А. – кандидат економічних наук, 

професор, директор навчально-наукового інституту 

економіки, управління, права та інформаційних 

технологій Полтавської державної аграрної 

академії. 

Михайлова О. С. – кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри підприємництва і права 

Полтавської державної аграрної академії. 

Писаренко С. В. – кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, доцент кафедри підприємництва і 

права Полтавської державної аграрної академії; 

Мороз С. Е. – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри підприємництва і права Полтавської 

державної аграрної академії. 

Кальян О. С. – кандидат юридичних наук, доцент, 

професор кафедри підприємництва і права 

Полтавської державної аграрної академії. 
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