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Робота конференції здійснюватиметься за такими напрямами (секціями): 

1. Тенденції розвитку корпоративного менеджменту та маркетингу  
2. Фінансування розвитку та забезпечення безпеки підприємств 

3. Екологічне, економічне та соціальне управління корпораціями 

4. Обліково-аналітичні процедури та аудит розвитку підприємств   

5. Сучасні реалії та тенденції розвитку корпорацій в умовах поведінкової економіки 
6. Соціальна відповідальність бізнесу та корпоративна культура 

 

 

 

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ  

Павлов К., завідувач кафедри підприємництва і маркетингу факультету економіки та управління Волинського 

національного університету імені Лесі Українки, д.е.н., проф.; 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Павлова О., завідувач кафедри економіки та природокористування факультету економіки та управління Волинського 

національного університету імені Лесі Українки, д.е.н., проф.; 

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 Т., Віце-президент Європейського інституту безперервної освіти (EIDV), секретар Наукового журналу 

«European Science - Europska Veda»,  Словацька Республіка, кандидат політичних наук, доцент, почесний професор, 

МВА;Dariusz Pawliszczy, Ph.D. Wójt of gmina Gromadka, Poland; 

Marcin Kęsy,  Ph.D. University of Economy in Bydgoszcz, Poland; 
Шостак Л., доцент кафедри підприємництва і маркетингу факультету економіки та управління Волинського національного 

університету імені Лесі Українки, к.е.н., доц.; 

Лялюк А., доцент кафедри підприємництва і маркетингу факультету економіки та управління Волинського національного 

університету імені Лесі Українки, к.е.н., доц. 

 



 

Для участі у конференції необхідно 

до 16  лютого 2021 року (включно): 

I. Заповнити заявку на участь у конференції. 

II. Надіслати оргкомітету тези доповіді на електронну адресу із зазначенням теми: НА КОНФЕРЕНЦІЮ – 
Lshostak14@gmail.com 

Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, оргкомітет не розглядатиме. 

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська, словацька, німецька, болгарська, білоруська. 

Тези доповідей будуть опубліковані у “Збірнику матеріалів конференції” і розіслані на адресу електронної 
пошти у форматі PDF до 15 квітня  2021 року.  

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА з надсиланням електронної версії збірника та програми у PDF-форматі 

публікуються тези учасників. 
Збірнику за матеріалами наукової конференції присвоюються відповідні бібліотечні індекси УДК та ББК.  
Збірнику тез доповідей буде присвоєно ISBN. 

Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.  

Електронний збірник тез конференції буде розміщено в репозитарії Волинського національного університету 
імені Лесі Українки http://esnuir.vnu.edu.ua/. 

 

З А Я В К А 
на участь у міжнародній науково-практичній інтернет-конференції  

«СОЦІАЛЬНО-КОМПЕТЕНТНЕ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ В УМОВАХ  ПОВЕДІНКОВОЇ 

ЕКОНОМІКИ» 18 лютого 2021 року, м. Луцьк 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Назва навчального закладу / установи 

Мобільний телефон та/або Мобільний телефон у Viber 

E-mail 

Тематичний напрямок роботи конференції 

Тема дослідження  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  

Тези доповіді повинні бути підготовані у наступній структурі:  
Вступ, де автором висвітлюється актуальність теми дослідження.  

Основна частина.  

Висновки та пропозиції.  

Використана література ( у загальний обсяг не входить). 

Тези доповіді повинні бути підготовані у текстовому редакторі MS Word шрифтом Times New Roman розміром 14 пт 

з одинарним міжрядковим інтервалом.  

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора або першого співавтора (наприклад, Tjagynov.doc).  
Обсяг матеріалів: 2 повних сторінки формату А4.  

Параметри сторінки: верхнє, нижнє та ліве поле – 2 см, праве поле – 1,5 см. 

Вихідні дані про автора (авторів) вирівнюються по правому краю без абзацу. 
Перший рядок: прізвище та ініціали автора – шрифт жирний. 

Наступний рядок: назва організації, місто, країна.  

Назва тез: друкується жирним шрифтом, ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ, розмір 14 пт, одинарний міжрядковий 
інтервал, вирівнювання по центру.  

Основний текст розміщується на один рядок  нижче назви, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом 

Times New Roman розміром 14 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині. 

Список використаних джерел є обов’язковим і подається загальним списком в кінці рукопису згрупований за 
алфавітом або в порядку посилання в тексті тез шрифтом Times New Roman розміром 12 пт з одинарним міжрядковим 

інтервалом. Використані джерела оформляти за стандартом ДСТУ 8302:2015 (для вітчизняних учасників). 

 

ПРИКДАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Степчук М.І., к.е.н, доц. 

СНУ 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 підприємництва і 

маркетингу, м. Луцьк, вул. В. Винниченка 28, каб. 412. 

Контактна особа:   Шостак Людмила Василівна,  Тел 0503784882 


