
 

 
Вимоги до оформлення тез 

1. Обсяг тез 2-3 повні сторінки формату А4 
(шрифт Times New Roman, міжрядковий 
інтервал 1,0) 
2. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2,0 см. 
3. Перший рядок – назва тез (шрифт 
напівжирний, великі літери, кегель 14, 
вирівняний по центру). 
4. Другий рядок – прізвище та ініціали автора 
(авторів), науковий ступінь, вчене звання (шрифт 
курсив, напівжирний, кегель 14, вирівняний по 
правому краю). 

5. Третій рядок – назва ВНЗ, наукової установи 
(шрифт курсив, напівжирний, кегель 14, 
вирівняний по правому краю). 
6. Через рядок – виклад матеріалу (без 
рубрикацій, кегель 14, абзацний відступ 1 см, 
вирівняний по ширині). 
7. Бібліографічний список використаних 
джерел у відповідності з чинними вимогами (не 
більше 5 позицій, кегель 12, вирівняний по 
ширині). Посилання в тексті на джерела 
подається в квадратних дужках. 
8. Формули, рисунки і таблиці оформляються 
відповідно до чинних вимог. Редактор формул – 
MS Equation.  

 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО 

ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ  

Слюсаренко М. Я., к.е.н., доцент  

Львівський торговельно-економічний університет  

Одним із напрямків стимулювання розвитку  

малого…..(текст) 
 

Список використаних джерел 

1. Спрощена система оподаткування у сфері малого 
бізнесу: вітчизняний і зарубіжний досвід [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www. academia.org.ua.  

2.  

 

 

 

Заявка 

на участь у Всеукраїнській  
науково-практичній інтернет-конференції  

 

«Проблеми та перспективи розвитку 

економіки України в умовах 
глобалізації» 

 

Прізвище _________________________________  

Ім’я  _____________________________________  

По батькові  _______________________________  

Повна назва ВНЗ, наукової установи  _________  

Науковий ступінь, вчене звання______________ 

Посада ___________________________________ 

Контактний телефон  _______________________  

E-mail  ___________________________________  

Назва доповіді  ____________________________  

__________________________________________ 

Назва напряму_____________________________  

 
Тези, оформлені без дотримання вказаних вимог, 

розглядатися не будуть.  
 

Відповідальність за зміст та оформлення тез 

несуть автори. 

 

Будемо вдячні за розповсюдження інформації 

про конференцію серед колег та зацікавлених 

осіб. 

 

  
ЛЬВІВСЬКИЙ 

ТОРГОВЕЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ 

ТА ТОРГІВЛІ 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

 
УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 

АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
на Всеукраїнську науково-практичну 

інтернет-конференцію  

 

«Проблеми та перспективи 
розвитку економіки України в 

умовах глобалізації» 
 

27 грудня 2017 р. 

м. Львів 
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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі              
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції «Проблеми та перспективи 

розвитку економіки України в умовах 

глобалізації», яка проводиться Львівським 
торговельно-економічним університетом,  
Харківським державним університетом 

харчування та торгівлі, Хмельницьким 
національним університетом та Університетом 

ім. Альфреда Нобеля. 
 

Метою конференції є обговорення проблем 

розвитку економіки України та  удосконалення 
фінансово-економічної діяльності суб’єктів 
реального сектору економіки України в умовах 

глобалізації.  
 

Тематичні напрями роботи конференції: 
1. Перспективи реформування економіки 

України та її інтеграція у глобалізаційну 

економічну систему. 
2. Економічні регулятори та інструменти 

подолання дисбалансів соціально-економічного 
розвитку України.  

3. Інвестиційно-інноваційні аспекти розвитку 

суб'єктів національної економіки у період 
трансформаційних перетворень. 

4. Сучасні проблеми розвитку підприємництва 
та формування середнього класу в Україні.  

5. Стратегічні пріоритети та механізми 

розвитку вітчизняних підприємств: наукові 
засади та практичний досвід. 

На конференцію приймаються матеріали 
викладачів ВНЗ, науковців, аспірантів, 

магістрантів, представників органів місцевого 

самоврядування, підприємств та установ 

 

 

Організаційний комітет: 
Куцик П.О. – професор, ректор ЛТЕУ; 

Семак Б.Б. – професор, проректор з наукової 
роботи ЛТЕУ; 

Герасименко Т.О. – доцент, директор Інституту 
економіки та фінансів ЛТЕУ; 
Міценко Н.Г. – професор, завідувач кафедри 

економіки ЛТЕУ; 
Куцик В.І. – доцент кафедри економіки ЛТЕУ; 

Гросул В.А. – професор, завідувач кафедри 
економіки та управління Харківського 
державного університету харчування та торгівлі; 

Чорна М.В. – професор, завідувач кафедри 
економіки підприємств харчування та торгівлі 

Харківського державного університету 
харчування та торгівлі; 
Гончар О.І. – професор кафедри економіки 

підприємства і підприємництва Хмельницького 
національного університету; 

Павлова В.А. – професор, завідувач кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 
Університету ім. Альфреда Нобеля 

 

Умови участі у конференції 

Для участі у конференції необхідно  
не пізніше 24 грудня 2017 р. 

надіслати до оргкомітету електронною поштою 
на e-mail: ekon@lute.lviv.ua  
1) текст тез,  

2) заявку на участь у конференції,  
3) скановану копію квитанції про сплату оргвнеску.   

Назви файлів мають бути підписані відповідно до 
прізвища автора: Кулинич_заявка, Кулинич_тези, 
Кулинич_квитанція. 

 
Робочі мови конференції: українська, англійська  
Надіслані матеріали вважаються прийнятими за 

умови отримання від оргкомітету 
підтвердження на електронну адресу учасника. 

 

 

Організаційний внесок в розмірі 50 грн. 

включає організаційні витрати на підготовку 

електронного збірника тез доповідей.  
 

Реквізити для оплати:  

одержувач платежу: Хомицький Андрій Іванович 
номер картки Приватбанку 5167985560075111 

МФО  305299  ЄДРПОУ  14360570. 
Призначення платежу: «За участь у конференції 

(вказати прізвище автора)» 
 

Місце проведення конференції 

79005, Україна, м. Львів 

вул. Туган-Барановського, 10,  

Львівський торговельно-економічний 
університет 

 

Дата проведення конференції 
27 грудня 2017 року  

 

Для обговорення та дискусії матеріали 

конференції будуть розміщені на сайті 

www.lute.lviv.ua 

 

Електронний збірник тез доповідей у 

форматі PDF буде надіслано на електронні 

адреси учасників 

 

За додатковою інформацією звертатися: 

Кафедра економіки ЛТЕУ 

вул. Туган-Барановського, 10 (ауд. 316), 
тел. (032) 295-81-34,  

0983524307 
(Валентина Ісідорівна), 
0677105792  

(Андрій Іванович)  

http://www.lute.lviv.ua/

