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VII Міжнародна науково-практична конференція 

„ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ  

КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ” 
(16-17 вересня 2021 р.) 

Формат проведення конференції – гібридний (поєднання он-лайн та оф-лайн формату) 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

•  формування та реалізація конкурентної політики в сучасних умовах;  

• теоретичні та прикладні аспекти державного регулювання економіки;  

• вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку конкуренції на товарних ринках;  

• механізми підвищення конкурентоспроможності в умовах нестабільності;  

• публічно-приватна взаємодія – сутність, перспективи розвитку та напрями вдосконалення;  

• економічна та інформаційна безпека держави та підприємств;  

• децентралізація та регіональний розвиток;  

• становлення громадянського суспільства та його роль у формуванні класу державних 

службовців, проблема взаємодії держслужбовців та громадськості;  

• соціальні аспекти зайнятості та конкурентоспроможності на ринку праці в контексті державного 

та регіонального розвитку.  
 

ПОЧЕСНИЙ ГІСТЬ КОНФЕРЕНЦІЇ - Рассел Пітман, директор відділу економічних 

досліджень при Міністерстві Юстиції США, викладач Kyiv School of Economics KSE та 

фахівець у сфері антимонопольного управління з багаторічним досвідом. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
 

Голова комітету: 

• Пилипенко Любомир Миколайович – директор Інституту адміністрування та післядипломної 

освіти Національного університету “Львівська політехніка”, д.е.н., доцент. 

Заступник голови комітету: 

• Поплавська Жанна Василівна - завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки 

Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор;  
 

Члени організаційного комітету: 

• Михальчишин Н.Л. – доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного 

університету “Львівська політехніка”,  к.е.н., доц.; 



• Данилович-Кропивницька М.Л. – доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки 

Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н., доц.;  

• Сенів Л.А. – доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного 

університету “Львівська політехніка”, к.е.н. 

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ: 

* до 10 вересня 2021 р. – подати заявку, тези доповідей та скан квитанції про оплату; 

* до 16 вересня 2021 р. – подати статтю 

* до 1 листопада 2021 р. – розміщення електронного збірника матеріалів конференції на 

офіційному сайті Національного університету «Львівська політехніка» (перейдіть за 

посиланням https://lpnu.ua/tpe/publikaciyi-naukovyh-zahodiv). 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК: 

- 200 грн. – дистанційна участь (включає лише публікацію тез доповідей);  

- 350 грн. – безпосередня участь у конференції та опублікування тез.  
Доктори наук та професори не оплачують організаційного внеску у разі публікації власних (одноосібних) тез 

доповідей 

 

ОПЛАТА ЗА ОПУБЛІКУВАННЯ СТАТТІ: 

- 45 грн. – вартість однієї сторінки публікації статті у фаховому виданні та/або  

статті в англомовному журналі «Economics, Entrepreneuship, Management» що входить до 

міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus» (Польща) та/або  

статті у англомовному журналі Modern Management Review, який видається Жешівською 

політехнікою і входить до міжнародних наукометричних баз даних Copernicus Journal Master 

List (ICV 2017 = 72.65), ERIH PLUS i BazEkon за умови отримання позитивних рецензій  

Оплату за опублікування статті можна здійснити під час конференції.  

Опублікування в англомовному журналі «Economics, Entrepreneuship, Management» що 

входить до міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus» можливе за умови 

наявності серед співавторів іноземного автора.  
 

Організаційні внески буде використано на часткове покриття витрат, пов'язаних з підготовкою 

робочих матеріалів конференції, публікацією матеріалів. 
 
 
 

 

! Для учасників конференції передбачена цікава культурна програма!  

Запрошення з програмою конференції надсилатимуться лише тим особам і організаціям, від яких 

до 10 вересня 2021 р. буде отримано підтвердження оплати організаційного внеску. 
 

 

 

ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ: 

Отримувач платежу: Львівська міська молодіжна громадська організація «Нові люди»: 

ЄДРПОУ 25253433 

р/р UA973252680000000000260013135 

в АТ АКБ «Львів» м. Львів 

МФО 325268 

У призначенні платежу вказати «За участь у конференції» та прізвище автора. 

 

АДРЕСА ДЛЯ НАДСИЛАННЯ МАТЕРІАЛІВ: confkpd2021@gmail.com   

Прохання надсилати заявку, тези доповіді та скановану квитанцію про оплату окремими 

файлами в одному листі. 

Протягом 3-х днів автору обов’язково буде надіслано підтвердження про отримання 

тез. (У разі неотримання підтвердження – прохання звернутись до Оргкомітету). 

Оргкомітет розглядає матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений 

термін.  

https://lpnu.ua/tpe/publikaciyi-naukovyh-zahodiv


 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, англійська, польська. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 
 

- обсяг: 1-2 повні сторінки формату А4 (редактор WORD for WINDOWS) 

- гарнітура: Times New Roman Cyr, розмір шрифта – 12, інтервал – 1  

- абзацний відступ – 10 мм.  

- поля: ліве – 25 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. 

- табличне і графічне наповнення тез – мінімальне. Рисунки у Word згрупувати. 

- структура тез: прізвище та ініціали автора і співавторів (не більше 3) – справа великими 

літерами. Нижче – назва установи. Через два інтервали – назва тез великими літерами (по 

центру, напівжирним); через два інтервали – текст, перелік літератури не обов’язковий. 

 

СТАТТІ у англомовному журналі «Economics, Entrepreneuship, Management» що входить 

до міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus» (Польща):  

Вимоги до оформлення статті в англомовному журналі «Economics, Entrepreneuship, 

Management» за посиланням: http://science.lp.edu.ua/uk/eem/instruktsii-dlia-avtoriv.  

 

СТАТТІ у англомовному журналі Modern Management Review, який видається 

Жешівською політехнікою і входить до міжнародних наукометричних баз даних Copernicus 

Journal Master List (ICV 2017 = 72.65), ERIH PLUS i BazEkon.  

Вимоги до оформлення статті в англомовному журналі «Economics, Entrepreneuship, 

Management» за посиланням: https://oficyna.prz.edu.pl/zeszyty-naukowe/modern-management-

review/mmr-info/wymogi-edytorskie  

 

КОНТАКТИ:  

Кафедра теоретичної та прикладної економіки (ТПЕ), Національний університет «Львівська 

політехніка» (IV навч. корп., к. 502), т. (032) 258-24-88, факс (032) 258-22-10. 
 

Сенів Лідія Анатоліївна – з питань опублікування тез та статей (067-720-98-39).  

Тревого Олена Ігорівна – з питань поселення та отримання сертифіката учасника (067-67-234-

49). 

Заявка на участь у конференції 
 

Прізвище, ім'я, по-батькові  

Науковий ступінь, вчене звання  

Посада, Кафедра (підрозділ), Організація/установа  

Контактна поштова адреса (в т.ч. відділення Нової 

пошти) 

 

Контактний телефон, факс  

E-mail  

Планую (потрібне відзначити):  

 

- виступити з доповіддю (на пленарному засіданні, на 

секційному засіданні); 

- взяти участь як слухач; 

- публікація тез і/ чи статті. 

Назва доповіді  

Подання статей - так ,      

- ні . 

 

Готель бронювати: - так ,      

- ні . 

 

Сертифікат учасника: 

 

- так ,       

- ні . 

 


