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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 
до участі в ІІ Міжнародній науково-практичній 
конференції запрошуються докторанти, наукові 
працівники, аспіранти, студенти та усі хто 
цікавляться проблемами і перспективами розвитку 
підприємництва і торгівлі в контексті сучасних 
соціально-економічних процесів  

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  
Секція 1. Форми сучасного підприємництва в  
глобальній інноваційній системі 
Секція 2. Державна фінансова підтримка розвитку 
підприємництва в умовах євроінтеграційних процесів  
Секція 3.  Сучасні тенденції розвитку внутрішньої 
торгівлі України 
Секція 4. Перспективні напрямки просування 
української продукції на нові експортні ринки 
 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  
англійська, українська  
ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ  

УВАГА! Під час роботи конференції можна подати 
статтю до публікації у економічних наукових 
журналах ОНПУ. Видання входять до інформаційних 
і наукометричних баз. 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:  

Тези доповіді у форматі MS Word надсилаються 
електронною поштою на адресу оргкомітету за 
темою «Матеріали на конференцію ПІБ автора», 
обсяг 2 повні сторінки формату А4. 
 

ДО 13 ТРАВНЯ 
 
орієнтація книжкова, поля з усіх сторін – 2,0 см, шрифт 
Times New Roman, кегель – 12, міжрядковий інтервал – 
1,0, абзацний відступ – 1,25 см, рисунки скомпоновані 
як єдиний об'єкт, посилання на джерело і сторінки 
подаються в квадратних дужках. 
 
Структура тез:  
Назва доповіді – по центру, великими літерами 
напівжирним шрифтом. Через один інтервал прізвище та 
ініціали автора напівжирний курсив, вчений ступінь, 
вчене звання, назва установи або навчального закладу 
курсив, вирівнювання по центру. Через один інтервал 
текст тез. Через один інтервал – літературні джерела 
відповідно до порядку згадування в тексті. Список 
використаної літератури, оформлений за вимогами ДСТУ 
7.1-2006. 
 
Матеріали, що не відповідають викладеним вимогам 
або надані пізніше зазначеного строку, розглядатися 
не будуть. 

 
ПОСТІЙНИЙ САЙТ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА  

РОЗШИРЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
https://economics.opu.ua/trade-conf 

 
ФОРМА УЧАСТІ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ  

- очна участь з отриманням електронного варіанту 
збірника тез на економічному науковому порталі 
ОНПУ - 70 грн. 
 
- дистанційна участь з отриманням електронного 
варіанту збірника тез на економічному науковому 
порталі ОНПУ - 50 грн.  
 
Одноосібні тези докторів наук приймаються 
безкоштовно. 
 
Отриманням паперового збірника – 65 грн. 
 
Організаційний внесок використовується на обробку 
матеріалів, представлених до участі у конференції. 
 
Переведення коштів здійснюється у «Ощадбанк» на 
платіжну картку нашого патртнера-видавника 
5167490081688799 , ФОП Тихомиров Призначення: «За 
редагування наукових текстів». 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ  
У ІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Підприємництво і торгівля: 
тенденції розвитку»  

1.ПІБ  автора  
(повністю)___________________________________ 
2.Науковий ступінь, вчене звання  _______________ 
3.Місце  роботи (установа, кафедра) ____________ 
4.Мобільний телефон  _______________________ 
5.Посада (курс) _____________________________ 
6.Електронна адреса __________________________ 
7.Назва доповіді _____________________________ 
8. Назва секції _______________________________ 
9.Участь у конференції: 
   Очна / дистанційна                         ______________ 
   Без одержання збірника _____________ 

З одержанням збірника _____________ 
Додатковий збірник _____________ 

10.Адреса, номер відділення Нової пошти для одержання 
збірника___________________________ 
11. Необхідність бронювання житла  

 


