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Шановні колеги! 

Оргкомітет Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції молодих вчених і 

студентів 

“Проблеми та перспективи розвитку 

бізнесу в Україні”,  

яка відбудеться 19 лютого 2021 року, 

запрошує студентів та аспірантів закладів вищої 

освіти взяти участь у її роботі. 

 

Мета конференції: формування у здобувачів 

вищої освіти знань, навичок, світогляду з 

питань економіки та управління бізнесом в 

умовах ринку 

 

Тематичні напрями роботи конференції: 
1. Розвиток вітчизняного бізнесу в умовах 

глобалізації економіки.  

2. Фінансово-економічні аспекти управління 

бізнесом в умовах ринку.  

3. Обліково-аналітичне, інформаційне та 

правове забезпечення управління бізнесом.  

4. Інноваційні засади розвитку підприємництва 

в умовах динамічних змін. 

5. Маркетингові дослідження як чинник 

підвищення конкурентоспроможності суб'єктів 

бізнесу.  

6. Проблеми розвитку суб'єктів господарювання 

в промисловості, сільському господарстві, 

торгівлі, готельно-ресторанному господарстві, 

туризмі. 
 

Робочі мови конференції: українська, 

російська, англійська.  

 

Для обговорення та дискусії матеріали 

конференції будуть розміщені на сайті 

www.lute.lviv.ua 

Умови участі у конференції 

Для участі у конференції та включення 

доповіді до програми конференції необхідно  

не пізніше 16 лютого 2021 р. 

надіслати до оргкомітету електронною поштою 

на e-mail: ekon@lute.lviv.ua  

1) текст тез,  

2) заявку на участь у конференції за наведеною 

нижче формою, де необхідно вказати обраний 

напрям (зразок на звороті). 
Участь в роботі конференції 

БЕЗКОШТОВНА! 

 

СТУДЕНТИ КОЛЕДЖІВ-УЧАСНИКИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ ОТРИМАЮТЬ 

СЕРТИФІКАТ НА 25% ЗНИЖКУ В 

ОПЛАТІ НАВЧАННЯ ПРИ ВСТУПІ ДО 

ЛТЕУ на спец. “Економіка” та 

“Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність”  

Збірник тез доповідей у форматі PDF та 

сертифікати учасників будуть надіслані на їх 

електронні адреси до 1 березня 2021 року 

 

Вимоги до оформлення тез доповіді: 

Обсяг тез ‒ 1-3 сторінки формату А4, 

текстовий редактор ‒ Microsoft Word, орієнтація 

- книжкова, поля ‒ усі 20 мм; гарнітура ‒ Times 

New Roman, кегль ‒ 12, міжрядковий інтервал ‒ 

1,0, абзац – 1 см. Редактор формул – MS 

Equation. Рисунки мають бути згруповані. 

Сторінки не нумеруються. 

Перший рядок ‒ прізвище та ініціали автора 

чи авторів (шрифт жирний, вирівнювання по 

правому краю). 

Другий (для студентів) ‒ прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, вчене звання наукового 

керівника (шрифт жирний курсив, 

вирівнювання по правому краю).  

Третій − назва закладу вищої освіти (шрифт 

курсив, вирівнювання по правому краю). 

Через рядок − назва доповіді (великими 

літерами, шрифт жирний, по центру).  

Через рядок − текст тез доповіді, 

вирівнювання ‒ по ширині.  

Наприкінці, через рядок − список 

використаних джерел  (за ДСТУ 8302:2015). 

Відповідальність за зміст та оформлення тез 

несуть автори та наукові керівники.  

Матеріали повинні бути ретельно перевірені 

згідно з нормами правопису та орфографії. 

Обов’язковим є посилання на використані 

джерела. Посилання у тексті оформляються у 

квадратних дужках ‒ [2, с. 56], де перше число 

означає порядковий номер у списку 

використаних джерел, друге ‒ номер сторінки.  
 

Приклад оформлення тез доповіді  

 

Петренко О.  І. 

Науковий керівник: Борисов О. Л., к.е.н., доц. 

Вінницький кооперативний інститут 

 

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 

КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА  

 

Текст тез 

 

Список використаних джерел   

 

Вимоги до подання матеріалів 

Тези доповіді та заявка на участь у 

конференції повинні міститися в окремих 

файлах. Файли повинні мати розширення .doc, 

.rtf. Назва файлу з тезами:  прізвище автора та 

номер тематичного напрямку (Petrenko_5). 

Назва файлу-заявки: прізвище автора та слово 

«Zayavka» (Zayavka _ Petrenko).  
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