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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнської конференції «Організаційно-

економічні та соціальні складові розвитку 

підприємництва», присвяченій 165- річчю 

заснування університету  та 70-річчю 

створення економічного факультету,  

Україна 

 

 

25.05.2022р.,  м. Дубляни 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Оргкомітет конференції запрошує Вас взяти участь у  

Всеукраїнській конференції «Організаційно-економічні 

та соціальні складові розвитку підприємництва». 

 

Форма участі – дистанційна. 

 

Мета заходу: обговорення теоретико-методологічних 

засад, а також науково-прикладних рекомендацій з 

проблеми розвитку підприємництва в Україні задля 

забезпечення сталого розвитку сільських територій. 

 

Тематичні напрями роботи конференції: 

1. Теоретичні основи, методологія та регулювання 

підприємницької діяльності в Україні. 

2. Порівняльна оцінка стану, перспектив, наслідків та 

очікуваних результатів, макроекономічних трендів 

розвитку підприємництва в різних галузях економіки.  

3. Оцінка тенденцій соціально-економічної 

результативності розвитку та становлення 

підприємництва. 

4. Перспективи розвитку підприємництва, комерційної 

діяльності, торгівлі та інших форм бізнесу в регіоні та 

об’єднаних територіальних громадах (ОТГ). 

5. Характеристика організаційно-економічних форм 

розвитку підприємництва у різних типах поселень, 

адміністративно-територіальних одиницях. 

6. Мотиваційні пріоритети і механізми стимулювання 

розвитку підприємництва в регіональному та 

локальному вимірах. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова наукового комітету:  
Володимир Снітинський – д.б.н., академік 

НААНУ, ректор Львівського національного університету 
природокористування 

Члени наукового комітету: 
Ігор Яців – д.е.н., проректор з питань науки 

Львівського національного університету 
природокористування; 

Володимир Ковалів – к.е.н., доцент, декан 
факультету управління, економіки та права Львівського 
національного університету природокористування; 

Юрій Губені – д.е.н., професор, завідувач кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 
Львівського національного університету 
природокористування; 

Олександр Аверчев – д.с.-г.н., професор, 
проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності 
Херсонського державного аграрно-економічного 
університету; 

Наталія Валінкевич – д.е.н., професор, професор 
кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної 
діяльності Поліського національного університету; 

Руслана Левкіна – д.е.н., професор, професор 
кафедри підприємництва та біржової діяльності 
Державного біотехнологічного університету м. Харків; 

Лариса Фролова – д.е.н., професор, завідувач 
кафедри підприємництва і торгівлі Одеського 
національного політехнічного університету; 

Костянтин Павлов – д.е.н., професор, завідувач 
кафедри підприємництва і маркетингу Волинського 
національного університету імені Лесі Українки; 

Олена Павлова – д.е.н., професор, завідувач 
кафедри економіки та природокористування Волинського 
національного університету імені Лесі Українки; 

Тетяна Данилюк – к.е.н., доцент, декан факультету 
економіки та управління Волинського національного 
університету імені Лесі Українки; 

Галина Синицина – к.е.н., доцент, завідувач 
кафедри підприємництва та біржової діяльності 
Державного біотехнологічного університету м. Харків; 

Тетяна Гетьман - директор Департаменту 
агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації; 

Людмила Гончаренко - заступник  директора  
департаменту – начальник управління стратегічного 
планування, підприємництва та фінансового 
забезпечення Львівської облдержадміністрації; 

Володимир Коруд – віцепрезидент Львівської 
торгово-промислової палати. 
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УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Для участі у конференції необхідно до 20 травня 

2022 року заповнити онлайн-заявку на участь у конферен-

ції за посиланням https://forms.gle/fmSpo2ttSKmdR2qd9  

У разі зміни дати проведення конференції учасників буде 

повідомлено додатково. 

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ І ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ 

ДОПОВІДЕЙ Є БЕЗКОШТОВНИМИ 

За результатами конференції буде виданий 

електронний збірник тез у форматі pdf, який буде 

розміщено на сайті Львівського національного 

університету природокористування у розділі «Події, 

конференції», на сторінці кафедри підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності, а також  розіслано всім 

учасникам на електронні адреси після проведення 

конференції. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

1. Тези приймаються обсягом до 3-х повних сторінок, 

мова - українська. 

2. У лівому верхньому кутку - код УДК. 

3. Прізвище, ініціали (вирівнювання по правому краю). 

Посада, назва навчального закладу (установи) 

курсивом. 

4. Аспіранти та здобувачі вказують інформацію про 

наукового керівника.  

5. Нижче через один інтервал вказується назва доповіді - 

ПРОПИСНИМИ літерами симетрично тексту.  

6. Нижче через один інтервал – текст тез доповіді: 

формат А4, редактор MS Word. Усі поля – 20 мм, 

гарнітура – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, 

міжрядковий інтервал – 1 з абзацним відступом 1,0см. 

Рисунки необхідно виконати у тому ж редакторі за 

допомогою функції «Створити рисунок». Не 

допускаються скановані рисунки, а також ті, що не 

підлягають редагуванню. 

7. Список використаних джерел подається згідно 

існуючого стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та 

правила складання») після тексту і має містити не 

більше 5-ти позицій, на кожну з яких повинні бути 

посилання в тексті. Тези не підлягають додатковому 

редагуванню, повинні бути ретельно вивірені. 

8. Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах 

несуть автори доповідей. 

ТЕЗИ, ОФОРМЛЕНІ БЕЗ ДОТРИМАННЯ НАВЕДЕНИХ 

ВИЩЕ ВИМОГ, РОЗГЛЯДАТИСЯ НЕ БУДУТЬ. 

 

Зразок оформлення тез 

УДК 334.012.32 

Лисюк О.В.  

к.е.н., доцент  

Львівський національний університет 

природокористування 

  

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЬВІВЩИНИ 

 Економічний стан сільськогосподарського 

підприємства є комплексною характеристикою….. 

[5, с. 15-16]. 

Текст……….. 

 

Список використаних джерел 

1. Про фермерське господарство. Закон України № 

973-ІV від 19 черв. 2003 р. Верховна Рада України. URL:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/973-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактні особи: 

Ольга Лисюк – доцент кафедри підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності ЛНУП 

Телефон –  (097) 48-20-597 

Михайло Іващенко – ст. лаборант кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ЛНУП 

Телефон –  (095)-44-26-528 

 

https://forms.gle/fmSpo2ttSKmdR2qd9
http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/konf/7006-newspod17-190321.html
http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/konf/7006-newspod17-190321.html

