
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ: 

 

Співголови програмного комітету: 
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академік Академії економічних наук України, Заслужений працівник 

народної освіти України. 

 

Члени програмного комітету: 

Алєксєєв І.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів 
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Захарчин Г.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту 

персоналу та адміністрування Національного університету «Львівська 
політехніка»;  

Зелінська А. – Dr hab., професор факультету менеджменту, 

комп'ютерних наук та фінансів Вроцлавського економічного університету 

(м. Вроцлав, Республіка Польща); 

Карий О.І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту 

організацій Національного університету «Львівська політехніка»;  

Козик В.В. – к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки 

підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська 
політехніка»;  
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Лайко О.І. – д.е.н., старший науковий співробітник, заступник 

директора з наукової роботи Інституту проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень НАН України;  
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Пирог О.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і 

міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська 

політехніка»;  

Хатіс Кусак Самансі – Asist. Prof. Dr., Університет Бітліс Ерен 

(м. Бітліс, Туреччина); 

Чубай В.М. – к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та аналізу 

Національного університету «Львівська політехніка», головний редактор 

журналу «Наша перспектива»; 
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університету водного господарства та природокористування;  
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
 

Голова організаційного комітету: 
Кулиняк І.Я. – к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту 

організацій, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів 
і молодих вчених ІНЕМ Національного університету «Львівська 
політехніка». 

 
Секретар організаційного комітету: 

Бондаренко Л.П. – к.е.н., доцент кафедри фінансів Національного 
університету «Львівська політехніка». 

 
Члени організаційного комітету: 

Адамів М.Є – к.е.н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної 
діяльності Національного університету «Львівська політехніка»; 

Бойчук А.Б. – к.е.н., асистент кафедри обліку та аналізу 
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Вільгуцька Р.Б. – к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту і 
міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська 
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ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН 
України»; 

Панченко А.В. – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки 
підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська 
політехніка»; 

Русановська О.А. – к.е.н., асистент кафедри маркетингу і логістики 
Національного університету «Львівська політехніка»; 

Склярук Т.В. – к.е.н., доцент кафедри менеджменту персоналу та 
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Чаговець Л.О. – к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної 
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

Докладніше про конференцію можна дізнатися у секретаря 
організаційного комітету Бондаренко Лідії Петрівни. 

Контактний телефон:  097-653-61-96 
Електронна пошта оргкомітету: conf-rmv-inem@ukr.net 
Електронна пошта НТСА ІНЕМ: rmv.inem@lpnu.ua  

Національний університет «Львівська політехніка» 

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту 

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених ІНЕМ 

Лодзький університет (Республіка Польща) 

Вроцлавський економічний університет (Республіка Польща) 

 

 

за участю партнерів НТСА ІНЕМ: 

Одеська обласна Рада молодих вчених 

Рада молодих вчених Дніпропетровської області 

Рада молодих вчених ДУ «Інститут регіональних досліджень імені 

М.І. Долішнього НАН України» (м. Львів) 
Рада молодих учених Харківського національного економічного 

університету ім. С. Кузнеця 

Рада молодих вчених Університету державної фіскальної служби України 

(м. Ірпінь) 

Рада молодих вчених Сумського національного аграрного університету 

Рада молодих вчених Інституту проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України (м. Одеса) 

Рада молодих вчених Національного університету водного господарства та 
природокористування (м. Рівне)  

Рада молодих вчених ДВНЗ «Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури» (м. Дніпро) 

Науково-аналітичний журнал «Наша перспектива» 

 

 

     
 

 

ІІІ Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція молодих учених 

 «Економічний розвиток держави, регіонів і 

підприємств: проблеми та перспективи» 
 

 (23–24 квітня 2019 р., Україна, м. Львів) 

 

http://science.inem.lviv.ua 
 
 

mailto:conf-rmv-inem@ukr.net
mailto:rmv.inem@lpnu.ua
http://science.inem.lviv.ua/


ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Міжнародній 

науково-практичній інтернет-конференції молодих 

учених «Економічний розвиток держави, 

регіонів і підприємств: проблеми та 

перспективи», яка відбудеться 23-24 квітня 

2019 р. в Навчально-науковому інституті 

економіки і менеджменту Національного 

університету «Львівська політехніка». 

До участі в конференції запрошуються молоді 

вчені віком до 35 років (принаймні один із авторів 

повинен відповідати цьому критерію), серед яких 

викладачі навчальних закладів, наукові 

співробітники, аспіранти, докторанти тощо, а 

також фахівці у сфері економіки і управління, які 

працюють на підприємствах, в організаціях та 

установах, представники органів місцевого 

самоврядування та державних органів влади, що 

займаються вирішенням проблем економічного 

розвитку, магістри.   

   

СЕКЦІЇ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1. Проблеми і перспективи економічного 

розвитку України в умовах євроінтеграції; 

2. Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на 

економічний розвиток регіонів;  

3. Комплексне забезпечення економічного 

розвитку підприємств;  

4. Стратегічне управління інноваційним 

розвитком на макро- і мікрорівні;  

5. Збалансований розвиток економіки України: 

соціально-правовий, екологічний та інші аспекти. 
 

 

 

 

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО: 

До 12 квітня 2019 р. на сайті 

http://science.inem.lviv.ua заповнити реєстраційну 

заявку на участь у конференції та надіслати тези 

доповіді і сканований оригінал документа про 

оплату оргвнеску на електронну адресу 

оргкомітету conf-rmv-inem@ukr.net, вказавши в 

темі повідомлення "Тези: прізвище та ініціали 

учасника". 

 

23-24 квітня 2019 р. на інтернет-форумі 

(www.inem.lviv.ua/forum) учасники конференції 

обговорюватимуть порушені проблеми 

економічного розвитку держави, регіонів та 

підприємств і відбуватиметься наукова дискусія 

про напрями їх подолання. Для цього необхідно 

попередньо зареєструватися на форумі. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ: 

Обсяг тез доповіді – 1-2 сторінки, шрифт – 12, 

інтервал – 1, відступ – 1 см, шрифт – Times New 

Roman. Формат аркушів А4 (210 х 297 мм). 

Відступи: з лівого боку – 3 см, з інших боків – 2 см. 

Номери сторінок не проставляйте. 

Важливо! Список джерел оформляється 

відповідно до існуючих стандартів 

бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015). 

Посилання в тексті на літературу подається в 

квадратних дужках, наприклад: [3, с. 10].  

Використання ілюстративних матеріалів в тезах 

повинно бути мінімальним. Всі рисунки повинні 

бути згруповані як єдиний об’єкт.  

Відповідальність за зміст та оформлення 

матеріалів несуть автори. Оргкомітет залишає за 

собою право часткового редагування або 

відхилення матеріалу, що не відповідає вимогам. 

Тези студентів приймаються тільки у 

співавторстві з науковим керівником. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК: 

За включення тез доповідей у збірник матеріалів 

конференції учасники з України сплачують 

організаційний внесок в сумі 70 грн. (збірник 

матеріалів конференції буде виданий в електронній 

формі до початку роботи конференції). 

Для іноземних учасників опублікування тез 

безкоштовно. 

Організаційний внесок надсилати на карту 

Приватбанку 5168 7573 2804 2553 Кулиняк Ігор 

Ярославович. 

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

українська, польська та англійська мови. 

 

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

Ваків В.І. 

к.е.н., доцент 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ 

ПРОЦЕСАМИ: ІСНУЮЧІ ПРОБЛЕМИ І 

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ   

 

У сучасних умовах управління економічними 

процесами … 

 

1. Максимів А. І., Кравченко Р. О. Проблеми 

розвитку економіки України // Вісник Національного 

університету «Львівська політехніка»: Проблеми 

економіки та управління. 2013. № 698. С. 300-315. 

2. Структури власності банків України / 

Національний банк України. URL: 

https://bank.gov.ua/control (дата звернення 02.02.2018). 
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