
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСІПЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

НАКАЗ 

27 січня 2023 року м. Полтава № 30-Н 

Про проведення на базі Вищого 
навчального закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» Дев'ятнадцятої науково-
практичної конференції студентів 
закладів вищої освіти споживчої 
кооперації України «Інноваційні 
процеси і їх вплив на ефективність 
діяльності підприємства» 

, На виконання розпорядження Всеукраїнської центральної спілки 
споживчих товариств України від 23.01.2023 р. № 2-р «Про проведення 
Дев'ятнадцятої науково-практичної конференції студентів закладів освіти 
споживчої кооперації України» 

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати та провести на базі Вищого навчального закладу 
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (далі ПУЕТ) 
Дев'ятнадцяту науково-практичну конференцію студентів закладів освіти 
споживчої кооперації України «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність 
діяльності підприємства» в режимі відео конференції. 

Завідувач науково-організаційного відділу 
Манжура Н. І. 
04 травня 2023 року 

2. Затвердити організаційний комітет з підготовки і проведення 
Дев'ятнадцятої науково-практичної конференції студентів закладів освіти 
споживчої кооперації України «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність 
діяльності підприємства» у складі: 
Голова організаційного комітету: 

Войнаш Л. Г., член Правління Укркоопспілки, директорка Департаменту 
кадрової політики, освіти і науки Укркоопспілки, директорка НМЦ 
«Укоопосвіта», к. е. н. 



Заступник голови організаційного комітету (від ПУЕТ): 
Нестуля О. О., ректор, д. і. н., професор. 

Члени організаційного комітету (робоча група ПУЕТ): 
Педченко Н. С., перший проректор, д. е. н., професор; 
Ткаченко А. С., директор Навчально-наукового інституту денної освіти, 

к. т. н., доцент; 
Манжура Н. І., завідувач науково-організаційного відділу; 
Іващенко М. М., директор навчально-наукового інформаційного центру; 
завідувачі кафедр; 
відповідальні за науково-дослідну роботу студентів на кафедрах. 
3. Забезпечити поширення інформації про умови участі у конференції та 

вимоги до тез доповідей серед студентів ПУЕТ. 
Директор Навчально-наукового інституту 
денної освіти Ткаченко А. С. 
Завідувач науково-організаційного відділу 
Манжура Н. І. 
До 01 лютого 2023 року 

4. Забезпечити підготовку тез доповідей (відповідно до вимог та зразка, 
додаток 1) та подати до науково-організаційного відділу ПУЕТ в електронному 
варіанті на адресу поу_рие1;@икг.пеІ та в паперовому варіанті з підписами 
автора тез та наукового керівника. 

Завідувачі кафедр 
Відповідальні за науково-дослідну роботу 
студентів на кафедрах 
До 20 березня 2023 року 

5. Подати інформацію про учасників конференції, тези доповідей до НМЦ 
«Укоопосвіта». 

Завідувач науково-організаційного відділу 
Манжура Н. І. 
До 31 березня 2023 року 

6. Забезпечити технічну можливість проведення Дев'ятнадцятої науково-
практичної конференції студентів закладів освіти споживчої кооперації України 
«Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства» на 
базі ПУЕТ. 

Іващенко М. М, директор навчально-наукового 
інформаційного центру 
04 травня 2023 року 

7. Забезпечити участь студентів ПУЕТ у роботі Дев'ятнадцятої науково-
практичної конференції студентів закладів освіти споживчої кооперації України 
«Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства» та 
звільнити їх від навчальних занять на час проведення конференції. 

Директор Навчально-наукового інституту 
денної освіти Ткаченко А. С. 
Завідувач науково-організаційного відділу 
Манжура Н. І. 
Завідувачі кафедр 
04 травня 2023 року 

8. Здійснити фотозйомку проведення конференції. 
Завідувач відділу інтернет-маркетингу 
Паїценко Б. С. 
04 травня 2023 року 



9. Витрати на організацію та проведення Дев'ятнадцятої науково-
практичної конференції студентів закладів освіти споживчої кооперації України 
«Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства» 
віднести за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання 
університету на 2023 рік за статтею «Витрати на студентське самоврядування». 

Головний бухгалтер, в. о. начальника фінансово-
економічного управління Зінчик С. М 

10. Відповідальність за організацію та проведення Дев'ятнадцятої науково-
практичної конференції студентів закладів освіти споживчої кооперації України 
«Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства» 
покласти на завідувача науково-організаційного відділу Манжуру Н. І. 

11. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректорі 
Педчен*ко Н. С. 

Ректор Олексій НЕСТУЛЯ 

Наказ готувала: 
Завідувач науково-організаційного відділу ^ Наталія М А Н Ж У Р Л 

Погоджено: 

Перший проректор ^ - / (ЛЇ ЇГ^ - - І атал і я ПЕДЧЕНКО 

д 
Головний бухгалтер, в. о. начальника ;к 
фінансово-економічного управління ІФ Світлана ЗІНЧИК 



Додаток 1 
до наказу по університету № 30-Н 
від 27 січня 2023 року 

Вимоги до оформлення тез доповідей 
Дев'ятнадцятої науково-практичної конференції 

студентів закладів освіти споживчої кооперації України 
«Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства» 

1. Назва тез великими літерами, вирівнювання по центру; нижче -
прізвища автора(ів) та ім'я, прізвище, ініціали наукового керівника, під ними -
назва закладу вищої освіти. 

2. Структура тез доповіді обов'язково включає такі елементи: 
> коротка анотація (2-3 рядки); 
> ключові слова; 
> постановка проблеми; 
> мета; 
> виклад основного матеріалу; 
> висновки. 

3. Обсяг - до 5-6 сторінок тексту формату А4 українською мовою, 
інтервал між рядками - 1,5; шрифт Тітез И е ^ Яотап, кегль 14, розміри полів: 
ліве - ЗО мм, праве - 15 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, у редакторі М8 
\¥огсІ у форматі *.СІОС. 

Формули набираються у редакторі формул М8 Ециаїіоп, у тексті не 
допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються 
параметри абзацу, положення символів табулювання); у тексті 
використовується дефіс «-», який не відділяється пропусками та тире «-», яке 
відділяється з обох сторін пропусками. 

Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і будуватися за допомогою 
майстра табличного редактора М8 \¥огс! з арабською нумерацією. 

4. Література має бути складена з додержанням правил стандарту. 
Посилання на літературні джерела в тексті позначати в квадратних дужках та 
через кому конкретну сторінку, наприклад [5, с. 178]. 
Тези доповідей, що не відповідають встановленим вимогам, без підписів 
наукового керівника і редактора та подані з порушенням встановленого 
терміну, не розглядатимуться і не будуть опубліковані у збірнику. 

Зразок оформлення тез доповіді 

КОРУПЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЗЛО, 
ЩО ЗАГРОЖУЄ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 

Горбунов Богдан 
Павліченко І. М. - науковий керівник 

Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права 



Анотація. У роботі досліджено проблеми корупції в Україні та зроблена 
спроба визначення способів її подолання з використанням зарубіжного досвіду. 

Ключові слова: корупція, запобігання та протидія корупції, антикорупційні 
органи. 

Постановка проблеми. За останні роки рівень корупції в Україні виріс і 
став однією з гострих проблем сучасності. Це негативне явище . . . . 

Аналіз основних досліджень. Теоретичному аспекту системного аналізу 
корупції у своїх дослідженнях приділяли увагу ряд вчених: . . . . 

Мета. Проаналізувати стан та ефективність державної політики України 

Виклад основного матеріалу. Текст доповіді. 
Висновки. Отже, боротьба з корупцією має ґрунтуватися на розумінні 

конкретних проблем країни і ... . 

1. Божок Г.Д. Історичні витоки корупції [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу: Ьїїр:// \у\\^.1а\¥-ргорегіу.іп.иа/агІіс1ез/61 -ісІоІ-^сІ-ЬізІогісаІ-огі^іпз-оґ-
соггирЦоп.ЬітІ. 

2. Дослідження щодо корупції в Україні [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу: іїрз: //пагк.^оу.иа/сіозІісігЬеппуа-зЬсЬосіо-кошрсіуі-у-икгауіпі. 
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