
Вимоги до оформлення матеріалів: 
- тези подаються у електронному варіанті у 
форматі doc або docx, редактор Microsoft Word;  
- обсяг тез – до 5 сторінок формату А4;  
- шрифт Tіmes New Roman, кегль – 14 пт., 
інтервал між рядками – 1,5, поля – 20 мм;  
- кожна ілюстрація, діаграма, схема повинні бути 
підписані, таблиця – мати назву;  
- формули слід друкувати за допомогою 
редактора формул Microsoft Equation і 
нумерувати у круглих дужках;  
- список використаних джерел має містити лише 
джерела, на які є посилання в тексті. Приклад 
оформлення посилань: [1, с. 15]. Посилання на 
різні джерела подавати через крапку з комою [1; 
2] та оформляти згідно останніх вимог (див. 
Бюлетень ВАК України). – 2009. – № 5. – С. 26–
30). 

 
Для участі у конференції необхідно:  

1. Заповнити електрону форму заявки: on-line 
заявка. 
2. Надіслати до 20 жовтня (включно) на адресу  
konferenc2015@gmail.com такі матеріали:  
       - електронний варіант доповіді; 

- відскановану копію платіжного документа.  
 
Назви файлів мають бути підписані відповідно 
до прізвища та ініціалів учасника конференції.  

Наприклад: Ситник В.І._Квитанція,  
           Ситник В.І._Тези 

 
Відповідальність за зміст надісланого наукового 
матеріалу несуть автори. 
Тези, які не відповідають вказаним вимогам щодо 

оформлення, до розгляду не приймаються. 

Порядок подання матеріалів: 
 

Тези, квитанція, відомості автора подаються до 
20 жовтня 2015 року (включно) в 
електронному вигляді на електронну адресу: a-
prostir@ukr.net 
З метою підтримки та відшкодування 
організаційних, видавничих, поліграфічних 
витрат та витрат на відправлення збірника тез, 
можна внести благодійний внесок.  
Шановний авторе, вартість благодійного 
внеску на статутну діяльність організації 
складає 120 гривень (для учасників з України) 
або 15 євро (для учасників з-за кордону). 
Благодійний внесок зараховується на 
розрахунковий рахунок організації:  
Банк одержувача: ПАТ КБ ПриватБанк  
Розрахунковий рахунок організації: 
26004053820540  
МФО банку отримувача: 325321  
Призначення платежу: благодійний внесок на 
статутну діяльність Громадської організації. 
 
Благодійний внесок учасникам з-за кордону 
можна внести за наступними реквізитами: 
Western Union, Contact або Unistream. 
Отримувач: Громадська організація 
«Академічний простір», країна: Україна. 
 
Увага! Відділ обробки інформації надсилає 
повідомлення про отримання Вашого листа 
протягом двох днів.  
Якщо Ви не отримали повідомлення, відправте 
роботу повторно або з’ясуйте питання про 
отримання Вашого листа за вказаним нижче 
телефоном Оргкомітету. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 
 ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас узяти участь у Міжнародній 
науково-практичній конференції  

«Розвиток національної економіки 
України: нові реалії і можливості в умовах 

започаткованих змін»,  
яка відбудеться 

 21 жовтня 2015 року. 
До участі у конференції запрошуються 

науковці вітчизняних та зарубіжних вищих 
навчальних закладів, представники науково-
дослідних і проектних організацій, представники 
органів державної влади та місцевого 
самоврядування, представники ділових кіл, 
аспіранти, здобувачі, а також студенти.   

 
Робочі мови конференції: українська, російська, 
англійська, польська. 
Обсяг тез доповіді: не більше 5 сторінок.  
Для участі в конференції просимо Вас надсилати 
матеріали до 20 жовтня  2015 року (включно).  
Друкований збірник тез конференції буде 
надісланий кожному учаснику на поштову адресу 
протягом десяти робочих днів після проведення 
заходу.  

Сподіваємося на Вашу зацікавленість та 
бажаємо успіхів! 

Оргкомітет конференції: 
 

Бабій Р.П. – заступник директора Департаменту 
освіти і науки Львівської обласної державної 
адміністрації;  
Вієслав Ольшевскі – ректор Університету 
Економіки  (WSG) (м. Бидгощ, Республіка 
Польща); 
Іляш О.І. - доктор економічних наук, професор, 
голова Ради правління Громадської організації 
«Академічний простір»;  
Гринкевич С.С. – завідувач кафедри економіки 
підприємства Львівської комерційної академії; 
Маргіта Н.О. – кандидат економічних наук, 
доцент, співголова Ради правління Громадської 
організації «Академічний простір». 
Кокнаєва М.О. – кандидат економічних наук, 
доцент, співголова Ради правління Громадської 
організації «Академічний простір».  
Волошин В.І. – директор Регіонального 
філіалу Національного інституту стратегічних 
досліджень у місті Львові; 
Флейчук М.І. – доктор економічних наук, 
професор, провідний науковий співробітник 
Інституту міжнародних економічних 
досліджень;  
Щурко У.В. – кандидат економічних наук, 
доцент, Центр суспільних інновацій;  

Контактна інформація  
ГО «Академічний простір» 

 Web: http://aprostir.org.ua 
E-mail: a-prostir@ukr.net 
Tel.: +38 (096) 495-59-97 
Tel.: +38 (068) 512-39-11 

Планується робота за такими секціями: 
1. Ризики і загрози соціально-економічній безпеці 
України  та механізми їх мінімізації.  
2. Оцінка дисбалансів у бюджетній сфері та шляхи їх 
подолання. 
3. Міграція та тимчасові переміщення в Україні в 
умовах політичних та соціально-економічних змін.  
4. Модернізація системи соціального страхування в 
Україні.  
5. Шляхи вирішення проблем розвитку соціальної 
інфраструктури України. 
6. Системне забезпечення відновлювального розвитку 
діяльності вітчизняних підприємств.  
7.  Цілісність гуманітарного простору України як 
об'єкт національної безпеки держави. 
8. Особливості функціонування  фінансово-кредитної 
системи в умовах започаткованих змін. 
9. Динаміка розвитку регіонів: підсумки та очікування.  
10.  Напрями активізації участі громадськості у 
місцевому самоврядуванні в містах України.  
11. Особливості зовнішньоекономічної політики 
України в умовах створення нових інтеграційних мега-
блоків. 
12. Проблеми обліку, аналізу та аудиту на 
підприємствах в умовах змін. 

Зразок оформлення тез: 
Секція: 1. Шляхи вирішення проблем розвитку 

соціальної інфраструктури України. 
Кінаш І.П. 

д.е.н., доцент кафедри менеджменту і 
адміністрування, 

Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, 

Україна 
СКЛАД І СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ 
Текст ………...………………………………...[6, с.117]  

Список використаних джерел: 
1. Новікова О.Ф. Соціальна орієнтація економіки: 
механізми державного регулювання: [монографія] / 
О.Ф. Новікова, С.М. Гріневська, Л.Л. Шамілева. – 
Донецьк: Ін-т економіки пром-сті, 2009. – 219 с. 

http://kyiveconomiccenter.org.ua/index.php/uk/events
http://aprostir.org.ua/


 


