
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для реєстрації та надсилання матеріалів 

учаснику слід  
 

заповнити анкету й надіслати на e-mail 

конференції, прикріпивши оформлені за 

зразком файли анкети учасника та тез доповіді. 
 

Заявка 

на участь в ІХ Обласній науково-практичній 

конференції учнів та здобувачів вищої освіти 

«Сучасний стан економіки України: 

 проблеми та перспективи розвитку»  
 

1. Прізвище, ім’я, по 

батькові учасника 

 

2. Місце навчання  

3. Науковий керівник (ПІП 

та посада; науковий 

ступінь, вчене звання – за 

наявності)  

 

4. Номер та назва секції  

5. Назва тез  

6. Контактний телефон  

7. E-mail  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Левченко О.М., докт. екон. наук, професор, 

проректор з наукової роботи ЦНТУ, голова 

оргкомітету. 

2. Сторожук О.В., канд. екон. наук, доц., заступник 

завідувача кафедри економіки, менеджменту та 

комерційної діяльності ЦНТУ. 

3. В’юник О.В., канд. екон. наук, заступник декана 

економічного факультету з наукової та міжнародної 

діяльності, доц. кафедри економіки, менеджменту 

та комерційної діяльності ЦНТУ. 

4. Пітел Н.С., канд. екон. наук, доц. кафедри 

економіки, менеджменту та комерційної  діяльності 

ЦНТУ. 

5. Андрощук І.О., канд. екон. наук, доц. кафедри 

економіки, менеджменту та комерційної  діяльності 

ЦНТУ. 

6. Глевацька Н.М., канд. екон. наук, доц. кафедри 

економіки, менеджменту та комерційної  діяльності 

ЦНТУ. 

7. Горпинченко О.В.,  канд. екон. наук, ст. викл. 

кафедри економіки, менеджменту та комерційної 

діяльності ЦНТУ. 

8. Смірнов О.О., канд. екон. наук, керівник МОВ 

ЦНТУ. 

9. Резнік Л.С., фахівець І категорії МОВ ЦНТУ. 

10. Тушевська Т.В., асистент кафедри економіки, 

менеджменту та комерційної діяльності ЦНТУ, 

секретар конференції. 

  

ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННООУУККРРААЇЇННССЬЬККИИЙЙ  

ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИЙЙ  

  ТТЕЕХХННІІЧЧННИИЙЙ  

УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  

  

ККААФФЕЕДДРРАА    

ЕЕККООННООММІІККИИ,,        

    ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТУУ  

ТТАА  ККООММЕЕРРЦЦІІЙЙННООЇЇ  

ДДІІЯЯЛЛЬЬННООССТТІІ  

 

ІІХХ  ООББЛЛААССННАА    

ННААУУККООВВОО--ППРРААККТТИИЧЧННАА  

ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦІІЯЯ    

УУЧЧННІІВВ  ТТАА  ЗЗДДООББУУВВААЧЧІІВВ  

ВВИИЩЩООЇЇ  ООССВВІІТТИИ    

  

  ««ССУУЧЧААССННИИЙЙ  ССТТААНН  ЕЕККООННООММІІККИИ  

УУККРРААЇЇННИИ::  ППРРООББЛЛЕЕММИИ  ТТАА  

ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВИИ  РРООЗЗВВИИТТККУУ»»  

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ: 

Адреса організатора:  

ЦНТУ, проспект Університетський, 8,  

м. Кропивницький, Україна, 25030. 

E-mail: ucstudkonf@gmail.com 
 

Секретар конференції: Тушевська Тетяна Володимирівна 
 

http://management.kntu.kr.ua/ 
 

https://www.facebook.com/groups/263339987369602/ 
 

https://instagram.com/emkd_cntu?igshid=1k69wu50b11er 

Члени оргкомітету конференції::  

  
 

Досягайте успіху разом з нами!!!  

  
 

mailto:ucstudkonf@gmail.com
http://management.kntu.kr.ua/
https://www.facebook.com/groups/263339987369602/
https://instagram.com/emkd_cntu?igshid=1k69wu50b11er


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ, УЧНІ ТА 
ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ! 

 

Центральноукраїнський національний 

технічний університет, кафедра економіки, 

менеджменту та комерційної діяльності 

запрошують Вас взяти участь у  
 

ІХ Обласній науково-практичній 

конференції учнів та здобувачів вищої 

освіти «Сучасний стан економіки України: 

проблеми та перспективи розвитку» 
 

за секціями: 
 проблеми та перспективи розвитку 

економіки в умовах воєнного стану та 

подальшого мирного відновлення;

 ринок праці: професії та тенденції 

сучасності;

 сучасний менеджмент в епоху глобалізації 

та стрімкого розвитку;

 ведення бізнесу онлайн: Digitals, інтернет 

маркетинг, рекламна діяльність та SMM.; 

 екосвідомість та екокультура поколінь: 

регіональний аспект;

 проблеми оздоровлення, відпочинку, 

спорту та правильного харчування в житті 

молоді, 
 

яка відбудеться 29 листопада 2022 р. о 15:00 в 

онлайн режимі на базі платформи Zoom 

(ідентифікатор конференції: 814 6327 9966; код 

доступу: 717360) 
 

 

Посилання на Zoom кабінет учасники 

додатково отримають на електронну скриньку 

після реєстрації на конференцію.  
 

Робочі мови конференції: українська, 

англійська, французька, польська. 
 

Всі учасники конференції на електронну 

адресу, вказану при реєстрації, отримають 

посилання на збірник тез доповідей, який буде 

розміщений у репозитарії ЦНТУ. 

Сподіваємось на Вашу 
зацікавленість та бажаємо 

успіхів ! 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Іванов І. В. 

здобувач вищої освіти 

Центральноукраїнський національний технічний університет 

м. Кропивницький 

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ КАДРОВИХ ПОТРЕБ  
 

Текст [2, с. 215-216]. 

 
Література:  

 

1. Левченко, О. М. Сучасні реалії та виклики розвитку вищої освіти в умовах кризових 

явищ / О. М. Левченко // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки 

України : матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / 

Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2020. – С. 10-13. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

 Тези подаються до 25 листопада 2022 року в електронному варіанті у форматі .doc або .docx, редактор 

Microsoft Word. 

 Обсяг тез –  1-2 повних сторінки формату А4. 

 Шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 pt., абзац – 1,25 см, поля – 20 мм, інтервал – 1. 

 Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана, таблиця – мати назву. 

Таблиця 1.1 

Правила здорового харчування 

14 pt, вирівнювання по центу, над таблицею 
 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема раціонального використання  

 Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих 

дужках. 

 Список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в тексті; приклад оформлення 

посилань: [1, с. 45]. Посилання в дужках на різні джерела подавати через крапку з комою [1; 2]. 

 Літературу оформляти згідно ДСТУ 8302:2015. Список джерел формується за абеткою у такій 

послідовності: спочатку кирилицею, потім латиницею. 

 Назва файлу та заявки повинна включати № секції, прізвище та представлений вид: 1_Ivanov_tezy та 

1_Ivanov_zayavka  

 Тези друкуються в авторській редакції, відповідальність за зміст несуть автори.  

14 pt 

12 pt 

12 pt, вирівнювання 

по центру, під 

рисунком 

14 pt, вирівнювання 

справа 


