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Кафедра економіки та безпеки бізнесу 

 
ШАНОВНІ МОЛОДІ НАУКОВЦІ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Міжвузівській науково-практичній конференції 

студентів, аспірантів та молодих учених «Конкурентоспроможність підприємств в умовах 

трансформаційних процесів в економіці України», що відбудеться 14 листопада 2018 р. на базі 

кафедри економіки та безпеки бізнесу факультету економіки та управління ХТЕІ КНТЕУ. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Конкурентоспроможність як домінанта сталого розвитку. 

2. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток. 

3. Інноваційно-інвестиційний розвиток – основа конкурентоспроможності підприємств. 

 

Робота конференції не обмежується зазначеною проблематикою та може бути розширена 

(згідно з науковими інтересами авторів) у межах теми конференції. 

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА. 

До участі у роботі конференції запрошуються молоді учені, аспіранти, пошукувачі, молоді 

підприємці, студенти закладів вищої освіти, учні ліцеїв, гімназій та загальноосвітніх шкіл. 

Для участі в конференції необхідно до 8 листопада 2018 року включно подати: 

- тези доповіді в електронному вигляді (назва файла відповідає номеру напрямку роботи 

конференції та прізвищу, імені першого автора латиницею. Наприклад, 1_ivanenko_ivan_tezy.rtf). 

Розмір не більше 25МБ; 

- заявку на участь (форма додається нижче. Приклад назви - 1_ivanenko_ivan_zayavka.rtf). 

Тези доповіді та заявку слід надіслати за електронною адресою 

conference.EP.16@gmail.com. В темі листа вказати «Участь у конференції». У разі відсутності 

повідомлення про надходження та прийняття документів передзвоніть в оргкомітет на початку 

наступного робочого тижня. 



До початку роботи конференції планується видання збірника тез доповідей в 

електронному виді. У разі відсутності учасників на заходах конференції у день її проведення до 

20 грудня буде здійснюватися розсилка збірника в електронному виді на електронні адреси 

учасників, що вказані в заявках на участь в конференції. 

Конференція є одноденною. 
 

ЗАЯВКА 

на участь у ІІІ Міжвузівській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих 

учених «Конкурентоспроможність підприємств в умовах 

трансформаційних процесів в економіці України» 

ПІБ учасника  

Статус учасника (студент, аспірант або інш.)  

Повна назва й адреса ВНЗ  

Назва доповіді  

Номер та назва напрямку (секції)  

Науковий керівник (наук.ступінь, посада, ПІБ)  

Контактний телефон, e-mail учасника  

Чи планується Ваш приїзд для участі в конференції (так / ні)  

Необхідне обладнання для доповіді (у разі приїзду)   

Дата заповнення заявки  

 

Будь-ласка вказуйте контактний телефон, за яким Ви зможете відповісти у разі виникнення 

питань у робочій час! 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

Текст. До друку приймаються тези обсягом 1-2 повних сторінок формату А4, орієнтація 

книжкова. Сторінки не нумеруються. Шрифт набору Times New Roman, розмір шрифту 16 пт, 

міжрядковий інтервал – 1, стиль - Normal. Поля сторінки: всі - 2,0 см. Абзац - 1 см. Текст повинен 

бути виконаний в Microsoft Word, файл з розширенням *.rtf. 

Рисунки, таблиці. Розмір шрифту 12 пт. Повинні мати назву - шрифт напівжирний, розміщення 

- з абзацу, після номеру та тире (наприклад, Рисунок 1 - Назва). Назва рисунку розташовується після 

рисунку. Назва таблиці – перед нею. Рисунки повинні бути згруповані або вставлені як єдиний об’єкт. 

Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation, центрувати і 

нумерувати у круглих дужках з рівнянням номера за правим краєм. Змінні в формулі - шрифт курсив. 

Література. Використані джерела мають бути пронумеровані відповідно до порядку цитування 

їх за текстом у квадратних дужках, наприклад [2, с. 5]. 

Розміщення. Перший рядок – назва доповіді (шрифт напівжирний, прописні літери, рівняння по 

центру). Другий рядок – прізвище та ініціали авторів, їх статус. Третій рядок - прізвище та ініціали, 

науковий ступінь, звання керівника. Четвертий рядок - назва ВНЗ. Другий, третій, четвертий рядки 

оформлюються – шрифт курсив, рівняння за правим краєм. Через рядок – текст доповіді з абзацу. Текст 

вирівняний по ширині. 
Зразок оформлення тез доповіді: 
 

 

 

 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ВИХОДУ НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК 

Прищепа Р. А., студент  

Науковий керівник: Пронкіна Л. І., к.е.н., професор 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

[Текст……………………………………………………………………………………………]. 

Література: 
 



УВАГА! 

Тези публікуються в авторській редакції. Матеріали повинні відповідати правилам 

правопису і орфографії. Відскановані елементи в тезах доповіді не допускаються. За зміст тез 

несуть відповідальність автори та їх наукові керівники! 

Оргкомітет залишає за собою право відхилення матеріалу, який не відповідає тематичним 

напрямкам конференції, оформлений з порушенням зазначених вимог або надісланий пізніше 

зазначеного терміну.  

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Олійник Наталія Юріївна, канд. пед. наук, доцент, заступник директора з науково-

педагогічної роботи ХТЕІ КНТЕУ, Голова організаційного комітету; 

Гавриш Ольга Миколаївна, канд. екон. наук, доцент, декан факультету економіки та 

управління ХТЕІ КНТЕУ, заступник Голови організаційного комітету; 

Мітяєва Тетяна Леонідівна, канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри економіки та 

безпеки бізнесу ХТЕІ КНТЕУ; 

Якименко-Терещенко Наталія Василівна, д-р екон. наук, професор, професор кафедри 

економічного аналізу та обліку НТУ «ХПІ»; 

Пронкіна Лора Іллівна, канд. екон. наук, доцент, професор кафедри економіки та безпеки 

бізнесу ХТЕІ КНТЕУ; 

Калініченко Людмила Леонідівна, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки 

ХНУБА; 

Ворона Олена Василівна, канд. екон. наук, директор ТОВ «Агротрейд»; 

Клепікова Ольга Володимирівна, старший викладач кафедри економіки та безпеки бізнесу 

ХТЕІ КНТЕУ. 
 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

61045, Україна, м. Харків, 

пров. Отакара Яроша, 8 

Харківський торговельно-економічний інститут 

Київського торговельно-економічного університету, 

факультет економіки та управління, 

кафедра економіки та безпеки бізнесу 

другий поверх, к. 212. 

(проїзд до станції метро «Ботанічний сад») 
 

ДЛЯ ДОВІДОК 

У разі виникнення питань звертайтеся з 9
00

 до 16
00

 за телефонами: 

Голова редакційної комісії 

Клепікова Ольга Володимирівна   +38-097-310-35-76  або   +38-099-193-71-45 

e-mail: conference.ер.16@gmail.com  
 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ 

У КОНФЕРЕНЦІЇ! 

 

З повагою, 

організаційний комітет конференції, 

колектив кафедри економіки та безпеки бізнесу ХТЕІ КНТЕУ 


