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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИТВА І МАРКЕТИНГУ 
ВОЛИНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

ЗАПРОШУЄ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У 
І МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 

«СОЦІАЛЬНО-КОМПЕТЕНТНЕ УПРАВЛІННЯ ТА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 
В УМОВАХ ВОЄННОЇ ЕКОНОМІКИ» (Он-лайн формат) 

28-29 жовтня 2022 року, м. Луцьк (Україна), м. Подгайська (Словацька Республіка) 
 

Робота конференції здійснюватиметься за такими напрямами (секціями): 
1. Тенденції розвитку корпоративного менеджменту та маркетингу у воєнний період. 
2. Фінансування розвитку та забезпечення безпеки підприємств під час військових дій. 
3. Екологічне, економічне та соціальне управління підприємницькими структурами в умовах 

воєнної економіки. 
4. Обліково-аналітичні процеси та аудит підприємницьких структур в період військових дій. 
5. Виклики та загрози розвитку підприємницьких структур в умовах воєнної економіки. 
6. Соціальна відповідальність та корпоративна культура бізнесу у воєнний час. 
7. Сучасні тенденції публічного управління, адміністрування й інформаційного розвитку у 

воєнний період. 
8. Альтернативні джерела енергії, як інструменти підвищення енергетичної безпеки України та 

Польщі у воєнний період. 
9. Сільськогосподарська безпека за умов воєнної економіки. 

 



ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 
Цьось Анатолій, д-р наук з фіз. виховання і спорту, професор, ректор Волинського 

національного університету імені Лесі Українки. 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Павлова Олена, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, підприємництва та маркетингу 
Волинського національного університету імені Лесі Українки; член правління ГО «Інститут 
економічних та еколого-енергетичних досліджень»; 

Данилюк Тетяна, к.е.н., доцент, декан факультету економіки та управління, Волинського 
національного університету імені Лесі Українки; 

Павлов Костянтин, д.е.н., професор, професор кафедри економіки, підприємництва та 
маркетингу Волинського національного університету імені Лесі Українки; член правління ГО 
«Інститут економічних та еколого-енергетичних досліджень»; 

Лавренчук Олександр - член правління ГО «Інститут економічних та еколого-енергетичних 
досліджень», адвокат; 

Шабала Олександр - член правління ГО "»Інститут економічних та еколого-енергетичних 
досліджень», аспірант. 

Шостак Людмила, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу 
Волинського національного університету імені Лесі Українки; 

Коротя Мирослав, к.е.н. голова правління АТ «Волиньгаз»; 
Галянт Сергій, к.е.н., директор з капітального будівництва АТ «Волиньгаз» 
Костик Анатолій, голова Луцької районної державної адміністрації; 
Романюк Роман, к.е.н., керівник секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 
Карпус Борис, міський голова міста Нововолинськ; 
Киричук Віталій, віце-президент Волинської торгово-промислової палати; 
Лагодієнко Володимир, д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу підприємництва та 

торгівлі Одеського національного технологічного університету; 
Ляшенко Оксана, д.е.н., професор, запрошений професор-дослідник кафедри економічної 

теорії та економічної історії,  Університет Севільї , Іспанія; професор кафедри економіки ЛНТУ 
Перевозова Ірина, д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу; голова ГО «Науково-дослідний 
та консультаціно-практичний центр бізнесу, маркетингу та права» 

Купчак Володимир, д.е.н., професор, професор кафедри міжнародної економіки, маркетингу 
та менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту 
Західноукраїнського національного університету; 

Чорний Роман, д.е.н., професор, директор Нововолинського навчально-наукового інституту 
економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету.  

Dariusz Sala, dr inż. Department of Enterprise Management, Faculty of Management, AGH 
University of science and technology in Krakow, (Poland); 

Tzu-Ting Yang, Prof. Professor of Institut of Economics of Academia Sinica, (Taiwan). 
Jozef Zaťko, JUDr., PhD., Dr.h.c. mult., Honor. Prof. mult., LL.M, MBA, President of European institute of 

further education (EIDV), Head of Pyrotechnics Association of Slovak Republic, Head of ICOCRIM; 
Букорос Тетяна, к.політ.н., доцент, Віце-президент Європейського інституту безперервної 

освіти (EIDV), (Словацька Республіка), доцент, директор науково-технічної бібліотеки Київського 
національного університету технолгій та дизайну, Київ, Україна; 

Peter Plavcan, Prof. Ing. Chairman of Academic Council of Danubius University, (Slovak Republic). 
Miroslaw J. Skibniewski, Ph.D., Professor - A. James Clark Chair Professor, Department of Civil & 

Environmental Engineering, A. James Clark School of Engineering University of Maryland, College Park, (USA); 
Marcin Kęsy, DSc, University of Economy in Bydgoszcz, (Poland); 

 
Для участі у конференції необхідно: 

до 27 жовтня 2022 року (включно): 
1. Заповнити та надіслати  заявку на участь у конференції. 
2. Надіслати оргкомітету тези доповіді на електронну адресу із зазначенням теми: НА 

КОНФЕРЕНЦІЮ – Lshostak14@gmail.com 
3. Для отримання сертифікату учасника конференції надіслати квитанцію про здійснення 

організаційного внеску за наступними реквізитами: 
Реквізити для здійснення внеску:  
Номер рахунку: 26004924905740.980 / UA043204780000026004924905740  
Валюта рахунку: 980 (UAH)  
МФО банку: 320478  
Найменування банку: АБ «УКРГАЗБАНК»  
Отримувач: ГО "ІЕЕЕД" Код ЄДРПОУ / ІПН: 44373906  
Призначення платежу: «Безповоротна фінансова допомога на організацію та проведення 

конференції -П.І.Б. учасника» 

mailto:Lshostak14@gmail.com


 
Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, оргкомітет не розглядатиме. 
Робочі мови конференції: українська, польська, англійська, словацька, німецька, болгарська. 
Максимальна кількість співавторів – три. 
Тези доповідей будуть опубліковані у «Збірнику матеріалів конференції» і розіслані на адресу 

електронної пошти у форматі PDF до 28 листопада  2022 року.  
Збірнику тез доповідей за матеріалами конференції буде присвоєно: УДК; ISBN. Видання буде 

включено но наукометричних та реферативних баз даних: Google Scholar, Academic Research Index. 
Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.  
Студенти можуть подавати матеріали для участі в конференції лише у співавторстві з науковим керівником. 
Участь у конференції – 100 грн.  (в т.ч. розсилка електронної версії збірника тез доповідей у 

PDF-форматі). 
УВАГА!!!! Для учасників конференції є можливість отримання сертифікату про проходження 

міжнародного стажування (0,45 кредита). Вартість складає додатково – 100 грн. 
 

З А Я В К А 

на участь у І МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 
«СОЦІАЛЬНО-КОМПЕТЕНТНЕ УПРАВЛІННЯ ТА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 

В УМОВАХ ВОЄННОЇ ЕКОНОМІКИ» 28-29 жовтня  2022 року, Луцьк (Україна), м. Подгайська 
(Словацька Республіка) 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Назва навчального закладу / установи 

Мобільний телефон та/або Мобільний телефон у Viber/Telegram 

E-mail 

Тематичний напрямок роботи конференції  (секція №…) 

Тема дослідження  

Чи є потреба в сертифікаті про проходження міжнародного стажування 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  

Тези доповіді повинні бути підготовлені у наступній структурі:  
Вступ, де автором висвітлюється актуальність теми дослідження. Основна частина. Висновки 

та пропозиції. Вимоги до оформлення тез доповідей: 
Шрифт – Bookman Old Style; Кегель – 14; Абзац – 1,25; Поля – 20 мм; Міжрядковий інтервал – 

1,0. Увесь ілюстративний матеріал повинен бути пронумерованим та мати назву (таблиці – у верхні 
частині; рисунки – у нижній частині). Для таблиць та рисунків слід застосовувати інтервал між 
рядками – 1, кегель – 12. За потреби, номер посилання на літературне джерело слід розміщати в 
кінці назви в квадратних душках. Формули слід будувати з використанням вбудованого у «Word» 
редактора формул. Список літератури має містити лише ті літературні джерела, на які розміщено 
посилання в тексті тез (приклад оформлення посилань [5, с.9]). В свою чергу, посилання в 

квадратних дужках на декілька джерел слід подавати через крапку з комою ( приклад оформлення 
посилань [5, с.9; 7, с.11; 9, с. 23-25]). Звертаємо Вашу увагу, що список літератури слід 
оформлювати у чіткій відповідності до ДСТУ 8302:2015.  

Приклад оформлення списку літератури Ви можете переглянути:  
https://ineeer-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/conference_ieeer_top/EdVN4gtBc1JNhlmNNGu-

NngB2UzpAgL9lHabHIjb9AbOEw?e=KHLWzc 
Обсяг матеріалів: 2 повних сторінки формату А4.  

 
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Назва напряму роботи конференції: 9. Сільськогосподарська безпека за умов воєнної 
економіки. 

СТЕПАНЧУК Ігор,  к.е.н, доц. 
Волинський національний університет ім. Лесі Українки 
НАЗВА ТЕЗ 

Основний текст. Основний текст. Основний текст. Основний текст. Основний текст. Основний 
текст. Основний текст. Основний текст [3]. Основний текст.  

Список використаних джерел 
1. Джерело 1. 

АДРЕСА організаційного комітету 
Волинський національний університет імені Лесі Українки, факультет економіки та управління, 
кафедра економіки, підприємництва та маркетингу, м. Луцьк, вул. В. Винниченка 28, каб. 412. 
Контактна особа: Шостак Людмила Василівна,  Тел +380 50 378 48 82 

https://ineeer-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/conference_ieeer_top/EdVN4gtBc1JNhlmNNGu-NngB2UzpAgL9lHabHIjb9AbOEw?e=KHLWzc
https://ineeer-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/conference_ieeer_top/EdVN4gtBc1JNhlmNNGu-NngB2UzpAgL9lHabHIjb9AbOEw?e=KHLWzc

