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Шановні колеги!  

Запрошуємо педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів до 

участі у ІV Міжнародній  науково-практичній конференції  
 

«Формування та перспективи розвитку підприємницьких 

структур в рамках інтеграції до європейського простору»,  
 

яка відбудеться  24 березня 2021 року  
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  
 

1. Інноваційний розвиток підприємницьких структур як основа забезпечення   

економічної та продовольчої безпеки держави.  

2. Перспективи розвитку суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції.  

3. Економіка та управління підприємницьких структур.  

4. Інформаційне та правове забезпечення діяльності підприємницьких структур.  

5. Сучасна торгівля і підприємництво: теорія, практика, перспективи розвитку.  

6. Комерційна логістика. 

7. Соціальне підприємництво. 

8. Екологічне підприємництво. 

9. Якість, безпечність та екологічність товарів.  

10. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит підприємницьких структур.  

11. Правове регулювання діяльності суб’єктів господарювання.  

12. Сучасні проблеми держави і права.  

13. Сучасні освітні технології в підготовці підприємців. 

Матеріали конференції будуть розміщені на сайті кафедри підприємництва і права 

Полтавського  державного  аграрного  університету  за  адресою:                                 

https://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-pidpriiemnictva-i-prava 

 

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО: Не пізніше 24 березня 2021 року (включно) 

надіслати на електронну адресу conference_entrepreneurship@ukr.net матеріали:  

- заявку на участь у конференції; 

- тези доповіді, оформлені відповідно до вимог  

mailto:conference_entrepreneurship@ukr.net


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

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

доцент 
Полтавська державна аграрна академія 

м. Полтава, Україна 
 

ЕКОНОМІЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ 
 

Текст Текст Текст Текст Текст  
 

Список використаних джерел 

1. 

ЗАЯВКА 

на участь у ІV Міжнародній науково-практичній      

конференції (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  _______________________________________________ 

Телефон  ____________________________________________ 

Електронна  адреса  ________________________________ 

Потрібне підкресліть 

Друкований примірник                                   так                ні 

Сертифікат                                                     так                ні 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:  

Голова оргкомітету:  

Махмудов Х. З. – доктор економічних наук,      
професор, завідувач кафедри підприємництва і 
права ПДАУ  

Секретар оргкомітету:  

Калашник О.В. – кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри підприємництва і права ПДАУ 

Члени організаційного комітету: 

Галич О. А. – кандидат економічних наук, професор, 
директор навчально-наукового інституту економіки, 
управління, права та інформаційних технологій 
ПДАУ 

Михайлова О. С. – кандидат економічних наук, 
доцент, доцент кафедри підприємництва і права 
ПДАУ. 

Писаренко С. В. – кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент, доцент кафедри підприємництва і 
права ПДАУ 

Мороз С. Е. – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри підприємництва і права ПДАУ 

Кальян О. С. – кандидат юридичних наук, доцент, 
професор кафедри підприємництва і права ПДАУ 

 

 

 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

conference_entrepreneurship@ukr.net 

Tel.: +38 (099) 717 98 02 

+38 (050) 980 82 12 

+38 (097) 099 16 93 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Участь у конференції безкоштовна.   
Увага! Розсилка електронних матеріалів відбудеться 
протягом 30 днів після проведення конференції на  
електронні адреси, вказані у заявках. 
Оплачуються (за потреби) 
Вартість друкованого примірника збірника тез – 100 грн. 

Вартість сертифікату – 20 грн.  

Реквізити для оплати:  

Карта Приватбанку 4149499344243470  

(призначення – за участь у конференції) 

Отримувач – Мороз Світлана Едуардівна. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Обсяг тез –  від 2^до 5 повних сторінок при форматі  

сторінки А4 (297х210мм), орієнтація – книжкова;  

Поля: – 20 мм; 

Гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжр. 

інтервал – 1,5; стиль – Normal; 

Перший рядок – прізвище та ініціали автора,

(шрифт напівжирний, вирівняний по правій стороні) 

науковий ступінь, посада, вчене звання, назва уста-

нови, навчального закладу, місто, країна (курсив) 

Другий рядок – назва доповіді (шрифт напівжирний 

всі прописні, вирівняний по центру).  

Третій рядок – текст тез, вирівняний по ширині з 

відступом зліва 5 мм. Сторінки не нумеруються. 

Текст тез – без переносів. Тези повинні мати такі 

структурні елементи, що не виділяються в тексті: 

вступ, виклад основного матеріалу, висновки. 

Посилання у тексті оформляються у квадратних 

дужках ‒ [2, с. 56], де перше число означає порядковий 

номер у списку використаних джерел, друге ‒ номер 

сторінки.  

Список використаних джерел, оформлений згідно 

ДСТУ 8302:2015 розміщується наприкінці тексту.  

Електронний варіант файлу має бути названий     

прізвищем автора роботи і записаний у форматі .doc 

(наприклад: Іваненко.dос) 

Кількість співавторів тез – не більше трьох. 

Увага!   

Тези, які не відповідають вказаним вимогам оформлення, 

до розгляду не приймаються.  

За зміст і достовірність наведеної у тезах інформації 

відповідальність несуть автори. 

Подані матеріали не підлягають рецензуванню та     

публікуються у авторській редакції.  

Погоджуючись взяти участь у конференції, автор 

(автори) висловлює згоду на опублікування матеріалів 

своїх доповідей в мережі Інтернет. 

.  
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