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АДРЕСА  

ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: 

 

79013, м. Львів, Національний університет 

“Львівська політехніка”, вул. С. Бандери, 12, 

Навчально-науковий інститут 

адміністрування та післядипломної освіти, 

оргкомітет 

Секція «Публічне управління та 

адміністрування» 79-ї Студентської науково-

технічної конференції.  

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у 79-ій Студентській 

науково-технічній конференції 

Національного університету 

«Львівська політехніка» 

Секція «Публічне управління та 

адміністрування» 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові учасника 

 

Назва закладу освіти  

Освітній рівень, який 

здобуває учасник 

(молодший 

спеціаліст, бакалавр, 

магістр, PhD) 

 

Шифр групи  

e-mail  

Контактний номер 

телефону 

 

 

 

Інформацію про он-лайн платформу, дату і 

час проведення підсекцій конференції буде 

повідомлено на електронні пошти учасників 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет 

“Львівська політехніка” 

Навчально-науковий інститут адміністрування та 

післядипломної освіти 
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Шановні студенти! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у 79-ій 

Студентській науково-технічній конференції, 

секції “Публічне управління та 

адміністрування”, яка проводитиметься 04-

05 листопада 2021 р. у Національному 

університеті “Львівська політехніка”. 

Формат проведення конференції – онлайн. 

 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

(ПІДСЕКЦІЇ): 

 

1. Адміністративний менеджмент. 

 

2. Управління фінансово-економічною 

безпекою. 

 

3. Економічна теорія та історія розвитку 

економіки. 

 

4. Проблеми конкурентного розвитку.  

 

5. Соціальна економіка. 

 

6. Управління бізнес-проектами і 

програмами. 

 

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

українська, англійська. 

 

За результатами роботи конференції буде 

видано електронний збірник тез доповідей 

 

Участь в конференції безкоштовна 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ДОПОВІДЕЙ: 

 

Текст: в текстовому редакторі MS Word. 

Обсяг: тези доповіді 1-2 повних сторінки 

формату А4. 

Шрифт: Times New Roman, 14 кегль, 

інтервал – 1,1, абзаци – 1 см. 

Поля: з лівого боку 3 см, з усіх інших боків 

– 2 см. 

 

 

Оформлення тексту: у верхньому правому 

куті зазначити прізвище та ініціали автора 

(авторів), шифр групи (для студентів), назву 

закладу освіти, а також прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, посаду наукового 

керівника. Нижче через рядок (великими 

літерами жирним шрифтом) – назва тез 

доповіді. Через рядок – основний текст, в 

кінці якого подається список використаної 

літератури з підзаголовком “Література”. 

Список літератури подається з дотриманням 

бібліографічних вимог. 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. 

 

Оргкомітет залишає за собою право 

часткового редагування або відхилення 

матеріалу, що не відповідає вимогам. 

 

 

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ДОПОВІДЕЙ: 

 
Шевченко Н. В., 

студ. гр. УАі-31, 

Національний університет «Львівська політехніка». 

Науковий керівник – Іличок Б.І.,  

к.е.н., доцент кафедри теоретичної та прикладної 

економіки 

 

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА 

РИНКУ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ 

 

Текст … 

 

Література 

1. Сучасні форми конкурентної взаємодії суб’єктів 

господарювання : монографія. За заг. ред. проф. Ж.В. 

Поплавської. Львів: ТОВ «Галицька видавнича спілка», 

2019. 201 с. 

 

 

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

НЕОБХІДНО 

 
ДО 11 жовтня 2021 р. ВКЛЮЧНО  

надіслати підготовлені файли 

(тези та заявку на участь) на e-mail контактної 

особи відповідної підсекції 

 

В темі повідомлення вказати: Учасник 79 

СНТК 2021 та прізвище й ініціали 
 

 

Назви поданих файлів повинні містити 

прізвище учасника конференції латинкою та 

тип матеріалу. Наприклад: 

Ivanenko_tezy.doc, Ivanenko_zayavka.doc 

 


