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Проблематика 2015 р.: 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 

ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ 

ЕКОНОМІКИ 
 

25-28  травня  2015р. 
Для участі у конференції запрошуються 

науковці, викладачі ВНЗ, докторанти,  аспіранти, 

слухачі магістратури, студенти та громадські 

організації, підприємства, які мають відношення 

до тематики конференції 

Робочі мови конференції: українська, 

польська, англійська, російська 

Секції конференції: 

1. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку 

підприємств аграрної  сфери економіки  

2. Методологічні і методичні аспекти 

інноваційного розвитку аграрної  економіки 

3. Практичні аспекти інноваційного розвитку 

аграрної  економіки 

 

До 22 травня 2015р. за допомогою 

електронної пошти потрібно надіслати 

оргкомітету текст тез в електронному вигляді 

згідно зі зразком оформлення  Назва файлу 

публікації повинна містити прізвище автора 

(першого співавтора). (Іваненко І.С. Тези.dос). 

 

Вимоги до тез доповідей:  
 Доповідь повинна бути виконана на 

актуальну тему в контексті задекларованої на 

2015 рік проблематики 

 Обсяг тез – до 3 повних сторінок формату 

А4, орієнтація - книжкова.  

 Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм.  

 Шрифт – Times New Roman, кегель – 14.  

 Міжрядковий інтервал – 1,5.  

 Абзацний відступ – 1,25 см.  

 Вирівнювання по ширині.  

 Список літератури – не більше 5 джерел.  

 Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді 

єдиного об’єкту.  

 

Матеріали, які не відповідають зазначеним 

вимогам, до уваги  не приймаються.  

 

Тези не підлягають додатковому редагуванню, 

тому вони мають бути ретельно перевірені.  

 

Відповідальність за зміст поданого матеріалу у 

тезах несуть автори доповідей. 

Зразок оформлення тез 
УДК 338.48:379.83 

Теоретичні аспекти інноваційного розвитку 

підприємств аграрної  сфери економіки  

Іваненко І.С. д.е.н., доцент 

Львівський національний аграрний 

університет 

м. Львів, (для іноземців вказати країну) 

(е-mail автора) 

 

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙ В СІЛЬСЬКОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ 

Текст…      Посилання в тексті - за зразком: [1, с. 11]  

Список використаної літератури: 
1.Гончарук А. Новий підхід до управління 

ефективністю у промисловості України / Гончарук А. 

// Економіка України. – 2011. – № 11. – С. 36-46. 
Заявка  

на участь у ІV Міжнародній науково-практичній  

щорічній Інтернет-конференції  

«ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ» 

Прізвище, ім’я по батькові  

Наукова ступінь, вчене звання  

Місце роботи (навчання)  

Посада  

Поштова адреса  

Телефони (моб, роб)  

Е-mail   

Контактна особа: Шимечко Галина  Іванівна 

Телефон: 067 670 16 14;  

E-mail: kafedra_ekp@i.ua   

 

Для обговорення і дискусій матеріали 

конференції будуть розміщенні на web-сайті   

www.lnau.lviv.ua (економічний факультет, кафедра 

економіки підприємства та інновацій), 29-30 травня 

2015 р. За результатами конференції буде 

підготовлено збірник матеріалів конференції, який 

буде розісланий авторам тез протягом 15 днів на 

вказані ними електронні адреси.    

Участь у конференції - безкоштовна  
м. Дубляни - 2015 

http://www.lnau.lviv.ua/


 


