
 

Шановні колеги!  

Запрошуємо Вас взяти участь  

у роботі Круглого столу  

 

«ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК РУШІЙНА СИЛА  
СУСПІЛЬНОГО ПРОГРЕСУ» 

 
 

Для обговорення пропонуються такі напрями:  
 

 Підприємництво як драйвер економічного розвитку та суспільного прогресу 

 Теорія підприємництва: класичні підходи та нові бачення 

 Ґенеза організаційних форм, цілей та зміна парадигми підприємницької 

діяльності в ході розвитку цивілізації  

 Історія підприємництва в Україні 

 Реалізація інноваційного потенціалу підприємництва в різних історичних 

умовах 

 Соціально-економічна роль корпорацій: історичний вимір 

 Місія та завдання підприємництва на постіндустріальному етапі розвитку 

суспільства 

 Тенденції та проблеми розвитку малого, середнього та великого бізнесу 

 Етичні, соціокультурні та ментально-психологічні чинники підприємницької 

діяльності 

 Інституційне забезпечення та бар’єри розвитку підприємницької діяльності 

 Суспільна культура та культура підприємництва: діалектика взаємовпливу  

 Взаємодія приватного, державного та третього секторів  

 Проблеми розвитку бізнес-освіти та сучасні вимоги ринку праці щодо 

підготовки фахівців у галузі підприємницької діяльності 

 Традиції меценатства та благодійності в історії українського підприємництва 

 Соціальна відповідальність бізнесу та соціальне підприємництво  

 
До участі запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти та всі 

зацікавлені. 
 



Засідання Круглого столу відбудеться 1 грудня 2016 року в ДУ «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України» за адресою: м. Київ, вул. Панаса 

Мирного, 26. 

 

Для участі в роботі Круглого столу просимо до 15 листопада 2016 р. 

надіслати електронному вигляді на адресу оргкомітету (economistori@ukr.net)  

заявку учасника та тези виступу. У заявці слід вказати тему виступу, 

прізвище, ім’я та по-батькові учасника, науковий ступінь, вчене звання, посаду 

та заклад, контактний телефон. Обсяг тез виступу – 1 сторінка (шрифт 14, 

інтервал –1,5, поля – 20мм). 

 

Для публікації у фаховому виданні статті за тематикою Круглого столу 

необхідно до 1 грудня подати назву, ключові слова, анотацію та текст згідно 

загальних вимог до наукових публікацій (http://ingedu.org.ua/?page_id=14) 

 

Організаційний внесок для участі в роботі Круглого столу становить 

150 грн. Оплата здійснюється після надання матеріалів. 

 

 

Сподіваємося на Вашу участь у роботі Круглого столу! 

 
 
З повагою,  
організатори заходу – 
відділ економічної історії  
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»  
вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, 01011, Україна 
Web:  http://ief.org.ua/ 
E-mail: economistori@ukr.net 
Tel.: +38 (044) 280-84-07 
Відповідальний секретар оргкомітету – Курбет Олександра Петрівна  
Tel.: +38 (063) 643-23-84 


