
 
ЗАЯВКА 

на участь у студентській науково-практичній 
конференції  

„Стратегічні засади управління 
господарською системою 

підприємства в умовах динамічного 
розвитку конкурентного середовища” 

 
Прізвище ____________________________ 
Ім’я _________________________________ 
По-батькові __________________________ 
Назва навчального закладу (повністю) 
_____________________________________    
Адреса навчального закладу (з індексом) 
_____________________________________ 
Студент/магістрант____________________ 
Курс_________________________________ 
Спеціальність (напрям 
підготовки)____________________________ 
П.І.Б. наукового 
керівника______________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання керівника 
______________________________________ 
Номер секції___________________________ 
Назва доповіді_________________________ 
Форма участі:  
              □ виступ з доповіддю (до 10 хв.); 
              □ виступ з повідомленням (до 4 хв.); 
              □ участь як слухач; 
              □ публікація тез доповіді. 
Телефон для зв’язку ____________________ 
Електронна адреса (е-mail)________________ 
Адреса для пересилки збірника  
(з індексом)____________________________ 
 
_______________          __________________ 
         (дата)                             (підпис) 

 
Додаткова інформація 

 
Місце проведення конференції: 

м. Львів, вул. М.Туган-Барановського, 10 

 
Реєстрація учасників: 

5 грудня 2014 р. з 10-00 год., 2 поверх 
 

Проїзд: 
- від залізничного вокзалу трамвай 

№ 1, 9 до зупинки  вул. В. 
Шухевича.  

- від автовокзалу маршрутні 
автобуси № 1004, 3а до зупинки 
вул. Ш. Руставелі 

 
Адреса оргкомітету: 

79005, м. Львів, вул. М. Туган-
Барановського, 10, Львівська комерційна 
академія, кафедра економіки 
підприємства, тел. (032) 295-81-34 

 
Контактні особи: 

Ільчук Олена Олександрівна, к.е.н., доц. 
(067 661 04 01) 
Лупак Руслан Любомирович, к.е.н., доц. 
(097 264 81 26) 
e-mail: olena.ilchuk@gmail.com 

 
 

 

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА 
АКАДЕМІЯ 

Івано-Франківський фінансово-
комерційний кооперативний коледж 

ім. С. Граната 
Івано-Франківський державний 
коледж технологій та бізнесу 

Луцький кооперативний коледж  
Львівський кооперативний коледж 

економіки і права 
Мукачівський кооперативний 

торговельно-економічний коледж 
Рівненський комерційний економіко-

правовий коледж 
Самбірський технікум економіки 

та інформатики 
Тернопільський кооперативний 
торговельно-економічний коледж 
Хмельницький кооперативний 

торговельно-економічний інститут 
Червоноградський гірничо-
економічний коледж 

 
Студентська науково-практична 

конференція  
 

“Стратегічні засади управління 
господарською системою 

підприємства в умовах динамічного 
розвитку конкурентного середовища”  

5 грудня 2014 року 
м. Львів - 2014 



Шановні колеги! 
Оргкомітет студентської науково-практичної 

конференції  
“Стратегічні засади управління 

господарською системою підприємства  
в умовах динамічного розвитку 
конкурентного середовища”,  

яка відбудеться 5 грудня 2014 року  
у Львівській комерційній академії, 

запрошує студентів вищих навчальних закладів 
ΙΙ-ΙV рівнів акредитації взяти участь у її роботі. 

 

Мета конференції: формування у студентів 
знань, навичок, світогляду з питань економіки 
та управління підприємствами 

Тематичні напрями роботи конференції: 
1.  Забезпечення стратегічних переваг 
вітчизняних підприємств в умовах 
євроінтеграції. 
2. Фінансово-економічні аспекти управління 
підприємствами в умовах нестабільності 
середовища функціонування.  
3. Обліково-аналітичне забезпечення системи 
управління підприємством  
4. Інноваційні засади розвитку підприємництва 
в умовах динамічних змін. 
5. Маркетингові дослідження як чинник 
підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємства.  
6. Проблеми розвитку підприємств торгівлі, 
готельно-ресторанного господарства та туризму 
в західних областях України. 

 
 
Робочі мови конференції: українська, 
російська, англійська.  

 

Умови участі у конференції 
Для участі у конференції та включення 

доповіді до програми конференції необхідно  
не пізніше 14 листопада 2014 р.  

надіслати до оргкомітету електронною поштою 
на e-mail: olena.ilchuk@gmail.com  

1) текст тез,  
2) заявку на участь у конференції,  
3) скановану копію квитанції про сплату 

оргвнеску.   
Випуск збірника тез доповідей планується до 

початку роботи конференції. 
 
Організаційний внесок в розмірі 70 грн. 

включає організаційні витрати та витрати на 
видання збірника тез доповідей.  

 
Реквізити для сплати оргвнеску: 

Одержувач платежу:  Ільчук Олена 
Олександрівна: 79005, м. Львів, Львівська 
комерційна академія, вул. Туган-Барановського, 
10 

Вимоги до оформлення тез доповіді: 
Текст тез набирається у текстовому 

редакторі Word 97-2003. Обсяг тез – 2 сторінки 
формату А4, включаючи рисунки, таблиці, 
список використаних джерел. Всі поля по 20 
мм. Текст має бути вирівняний з обох сторін, 
набраний через 1 інтервал шрифтом Times New 
Roman, кегель 12, абзацний відступ – 1 см. 
Редактор формул – MS Equation. Рисунки мають 
бути згруповані. Сторінки не нумеруються. 

Відповідальність за зміст та оформлення тез 
несуть автори та наукові керівники.  

Тези, оформлені без дотримання вказаних 
вимог або направлені із запізненням, 
розглядатися не будуть. 

 

У правому верхньому куті аркуша 
розміщують: прізвище, ініціали автора або 
авторів (жирний шрифт), прізвище, ініціали, 
науковий ступінь, вчене звання наукового 
керівника (жирний курсив). Нижче, через 
інтервал – назва навчального закладу (курсив). 
Через інтервал – назва тез прописними літерами 
(жирний шрифт), через інтервал – текст тез, 
через інтервал – список використаних джерел ( 
за ДСТУ 7.1-2006). Матеріали повинні бути 
ретельно перевірені згідно з нормами правопису 
та орфографії. Обов’язковим є посилання на 
використані джерела. 

 
Приклад оформлення тез доповіді  

 
Петренко О.  І. 

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

 
ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 
КАПІТАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА  
 

Вступ.  
Результати дослідження.  
Висновки.  
 

Список використаних джерел   
 

Вимоги до електронного варіанту тез: 
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). Відсканований 
документ про оплату: Oplata_Petrenko 


