
ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі                     

ІV Всеукраїнської науково-практичної конфе-

ренції «Формування стратегії соціально-

економічного розвитку підприємницьких 

структур в Україні», яка відбудеться на базі 

Української академії друкарства. 

На конференцію запрошуються викладачі, аспі-

ранти, слухачі магістратури, студенти вищих нав-

чальних закладів, представники науково-дослідних і 

проектних організацій, комерційних фірм та інших 

організацій, діяльність яких стосується тематики 

конференції. 

 
ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Кафедра фінансово-економічної безпеки, облі-

ку і оподаткування та кафедра підприємництва та 

маркетингу Української академії друкарства.  

Кафедра економіки та економічної безпеки та 

кафедра менеджменту Львівського державного 

університету внутрішніх справ МВС України.  

Кафедра фінансово-економічної безпеки та 

банківського бізнесу Львівського торговельно- 

економічного університету 

Кафедра економічної теорії, маркетингу та під-

приємництва Луганського національного університе-

ту ім. Тараса Шевченка 

Відділ проблем регуляторної політики та роз-

витку підприємництва Інституту економіки промис-

ловості НАН України 

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності Чернівецького національного 

університету ім. Ю. Федьковича 

Відділ міжрегіонального економічного розвит-

ку Українського Причорномор'я Інституту проблем 

ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України 

Кафедра економіки, підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності Подільського державного 

аграрно-технічного університету 

Циклова комісія з фінансів, банківської справи і 

страхування Калуського коледжу економіки, права та 

інформаційних технологій ІФНТУНГ  

Академія економічних наук України 

 
АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 

Україна, 79000, м. Львів, вул. Підвальна, 17, кім. 12.  

Тел.: (032) 297 51 12 Шляхетко Віталій 

 Караїм Мирослава 

                                                  Халіна Олена                      

 E-mail: uad_feb_2015@ukr.net 

 
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Для участі в роботі конференції необхідно до              

21 листопада 2018 року надіслати на електронну 

адресу оргкомітету заявку (зразок додається) та тези 

доповідей. 

 
МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Робочі мови конференції — українська, ро-

сійська, англійська. 

 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Блок 1 «Розвиток підприємницьких структур 

як основа стабілізації національної економіки» 

 Стратегія соціально-економічного розвитку 

вітчизняних підприємств в сучасних умовах ведення 

бізнесу. 

 Удосконалення методів управління 

підприємством в умовах посилення нестабільності 

зовнішнього середовища. 

 Фінансово-економічна, кредитна та облікова 

політика підприємств. 

 Оподаткування підприємницьких структур: 

поточний стан та шляхи реформування. 

 Проблеми інноваційно-інвестиційного 

розвитку підприємств. 

 Регіональні аспекти розвитку 

підприємницьких структур в Україні.  

 Антикризова політика суб’єктів 

господарювання. 

 Підприємницький успіх: фактори 

забезпечення. 

 Соціальне підприємництво: стан та 

перспективи. 

 Корпоративний розвиток в Україні. 

 Функціонування вітчизняного фондового 

ринку. 
  
 Блок 2 «Економічна безпека 

підприємницьких структур» 

 Проблеми та перспективи забезпечення 

економічної безпеки підприємств в Україні. 

 Міжнародний і вітчизняний досвід, націо-

нальні та міжнародні стандарти системи 

забезпечення економічної безпеки підприємницьких 

структур. 

 Управління системою економічної безпеки 

підприємства. 

 Методичні засади гарантування фінансової, 

кадрової, техніко-технологічної, інформації, силової 

та інших функціональних складових економічної 

безпеки на мікрорівні. 

 Діяльність служби економічної безпеки під-

приємства у взаємодії з правоохоронними органами. 

 Обліково-аналітичне забезпечення системи 

економічної безпеки підприємства. 

 Менеджмент безпеки як новий напрям су-

часної науки. 
 

Блок 3 «Соціально-економічний розвиток 

підприємств видавничо-поліграфічної галузі» 

 Сучасний стан видавничо-поліграфічної 

галузі (ВПГ) в Україні: досягнення, проблеми та 

перспективи розвитку. 

 Видавнича справа і книжковий ринок в 

Україні та світі. 

 Удосконалення системи державного 

управління ВПГ. 

http://www.pdatu.edu.ua/faculty-ekonomchny/1101.html?task=view
http://www.pdatu.edu.ua/faculty-ekonomchny/1101.html?task=view


 Підприємництво у сфері видавничо-

поліграфічної діяльності України. 

 Удосконалення обліку, аналізу й аудиту 

підприємницьких структур ВПГ. 

 Сучасний стан та перспективи розвитку 

малого бізнесу в поліграфії. 

 Роль маркетингу у торгівлі поліграфічною 

продукцією. 

 Менеджмент видавничо-поліграфічної 

справи. 

 
КОНФЕРЕНЦІЯ БЕЗКОШТОВНА 

 

У дні проведення конференції учасникам буде 

надісланий електронний варіант тез доповідей. 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ ТЕЗ 

ДОПОВІДЕЙ 
 

1. Матеріали повинні бути подані українською, 

російською або англійською мовами. 

2. Тези надсилаються на електронну адресу 

оргкомітету. 

3. Обсяг тез повинен становити не більше 

трьох сторінок формату А 4. 

4. Матеріали необхідно підготувати за допо-

могою редактора MS Word, шрифт — Times New 

Roman, кегель — 14, інтервал — 1,5. Розмір полів — 

2 см з усіх боків. 

5. Загальна схема побудови тез: прізвище та 

ім’я автора, установа, місто — у правому верхньому 

куті; назва тез — великими літерами по центру, текст  

— через два інтервали після назви. 

6. Використання ілюстративних матеріалів і фор-

мул у тезах повинно бути мінімальним (ілюстрації вик-

лючно чорно-білі). 

7. Літературні джерела нумеруються відповідно 

до порядку згадування в тексті. Посилання на джерело і 

сторінки в ньому подаються в квадратних дужках. Літе-

ратура наводиться наприкінці статті у списку джерел 

мовою оригіналу. 

8. До тексту тез без погодження з автором мо-

жуть бути внесені редакційні виправлення. 

9. Роботи, що не відповідають даним вимо-

гам, не розглядаються. 

 
 

Приклад оформлення тез доповідей  

Устименко Ігор 

Українська академія друкарства, м. Львів 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ 

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ 

 

В Україні на початку третього тисячоліття видавничі структури, 

поліграфічні підприємства та книготорговельні організації, функціону-
ючи в умовах жорсткої внутрішньої і зовнішньої конкуренції, борються 

за своє виживання шляхом збільшення ефективності використання усіх 

ресурсів на основі застосування новітніх досягнень науково-технічного 

прогресу [1]. 

 

Література: 

1. Дурняк Б. В. Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні : 

моногр. / Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В. Мельников, Я. М. Угрин. 

— Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 150 с. 

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Прізвище _____________________________ 

Ім’я _____________________________ 

По батькові _____________________________ 

   Науковий ступінь, 

вчене звання _____________________________ 

Посада _____________________________ 

Організація _____________________________ 

Науковий керівник _____________________________ 
             (за необхідності)                    (П.І.Б., науковий ступінь, місце роботи., посада) 

Поштова адреса _____________________________ 

Телефон _____________________________ 

Факс _____________________________ 

E-mail _____________________________ 

          Назва доповіді _____________________________ 

 

 

Українська академія друкарства 

Львівський державний університет внутрішніх справ 

МВС України 

Львівський торговельно-економічний університет 

Інститут економіки промисловості НАН України  

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України 

Луганський національний університет  

ім. Тараса Шевченка 

Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу 

Чернівецький національний університет 

ім. Ю.  Федьковича 

Подільський державний аграрно-технічний 

університет 

Академія економічних наук України 
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