
 

Г р о м а д с ь к а  о р г а н і з а ц і я  

«Львівська економічна фундація»  
( з а с н о в а н а  у  2 0 1 0  р о ц і )  

 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Реформування економіки в контексті 

міжнародного співробітництва: 

механізми та стратегії» 
Захід відбудеться у місті Львові, 24 листопада 2018 р. 

 

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної 
економічної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, 
обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень. 

 
Плануються секційні засідання за наступними напрямками: 

1. Економічна теорія та історія економічної думки. 

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 

3. Економіка та управління національним господарством. 

4. Економіка та управління підприємствами. 

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 

6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. 

7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. 

8. Гроші, фінанси і кредит. 

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. 

10. Статистика. 

11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. 
 

Форма участі: дистанційна. 

У разі дистанційної участі у конференції, збірник тез буде надісланий учасникам 

заходу на поштову адресу,  вказану в анкеті, протягом 20 днів після проведення 

конференції. 

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська. 
 

Для учасників з України вартість участі – 150 гривень. 
Для учасників з країн СНД вартість участі – 15 доларів США. 
 

Умови участі у конференції: 

До 21 листопада 2018 року (включно) необхідно надіслати на електронну адресу 

nauka@lef.lviv.ua наступні матеріали: 

• тези доповіді українською, російською або англійською мовою (назва файлу 

має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника 

конференції (наприклад: Васильєв С.Р._Тези); 

• відскановану або сфотографовану квитанцію про сплату організаційного 

внеску  (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів 

учасника конференції (наприклад: Васильєв С.Р._Квитанція). Сплата за 

участь у конференції здійснюється лише після отримання тезисів доповіді; 

• заповнити анкету учасника на сайті Львівської економічної фундації. 

mailto:nauka@lef.lviv.ua
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFJpZGpQN3FlX1hGUS1RZnhocjBCYVE6MA


 

 

Вимоги до тез доповідей: 

• обсяг матеріалів – не більше 5 сторінок (включно) формату А-4 у текстовому 
редакторі Microsoft Word у вигляді файлу з розширенням *.doc, або *.docx; 

• шрифт – Times New Roman; 

• розмір – 14 кегль; 

• 1,5 міжрядковий інтервал; 

• абзац відступ – 10 мм; 

• усі поля – 20 мм; 

• сторінки не нумеруються. 
 

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: 

• напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді; 

• прізвище та ініціали автора (не більше двох) (шрифт – напівжирний, курсив); 

• посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання (шрифт – 

курсив); 

• місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); 

• назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); 

• текст; 

• список літератури (великі літери, шрифт – напівжирний). 
 

Приклад оформлення тез доповідей: 

Секція: Економічна теорія. 

Васильєв С.Р.  

аспірант кафедри менеджменту 
Львівської комерційної академії 

м. Львів, Україна 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст [1, с. 115]. 
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Контактна інформація 

Адреса для листування: 
79000, м. Львів, а/с 341 

Web: www.lef.lviv.ua 
E-mail: info@lef.lviv.ua 
Tel: +38 063 204 34 31 

http://www.lef.lviv.ua/
mailto:info@lef.lviv.ua

