
 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ, СТАТЕЙ І РОЗДІЛУ 

МОНОГРАФІЇ: 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 
Обсяг тез – 1-2 повні сторінки. Матеріали приймаються тільки 

робочою мовою конференції. Основний текст для тез: 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 проставляються. 

Петренко Н.В. 

Національний університет "Львівська 

політехніка" 

 

ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВИХ ПЕРСПЕКТИВ 

ПРОДУКТОВИХ ІННОВАЦІЙ 
Список використаних джерел після основного тексту курсивом. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ: 
За результатами конференції можна опублікувати статтю у 

фаховому виданні категорії  Б: Вісник Національного університету 
«Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 

Вимоги до оформлення статті: http://science.lpnu.ua/uk/semi/instrukciya-
dlya-avtoriv  

     
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛУ МОНОГРАФІЇ: 

Після проведення конференції будуть опубліковані монографії за 

тематикою секцій конференції. Кожна з монографій буде опублікована 

у кількості авторів не більше п’яти. 

1. Обсяг розділу – не менше 50 сторінок, не враховуючи список 

використаних джерел. 
2. Матеріал розділу необхідно поділити на підрозділи. 

3. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм. 

4. Гарнітура: Times New Roman, кегль – 14 (у таблицях за потреби – 
10-12 кегль), міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1 см. 

5. Мова розділу монографії – українська. 

 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ ДЛЯ ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДО ДРУКУ: 

1. Надання авторами матеріалів для розгляду організаційним комітетом 

– до 30.05.2020 р. 
2. Відповідь про отримання та прийняття матеріалів – до 10.06.2020 р. 

3. Розсилка електронного варіанту збірника тез – до 18.06.2020 р. 

4. Розсилка друкованих примірників монографії (оплачується окремо) 
– до 15.11.2020 р. 

 

Матеріали статей, розділів монографії проходять обов’язкову 
перевірку на відсутність плагіату. 

 

Тези, розділ монографії та статті, що не відповідають вимогам та не 

подані у встановлений термін, не розглядатимуться. 

 

 

 

 

 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

79013, Львів-13, вул. Степана Бандери, 12, Національний 

університет “Львівська політехніка”, Інститут економіки і 

менеджменту, кафедра менеджменту організацій. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК: 

Для участі в роботі конференції і опублікування матеріалів 

необхідно зробити організаційний внесок у сумі: 

 

120 грн – опублікування тез доповідей, одержання 

сертифікату; 

120 грн – за 1 сторінку опублікування наукової статті; 

900 грн – опублікування розділу монографії (кожному автору 

буде надіслано 3 друкованих примірника монографії; вартість 

додаткового примірника становить 120 грн.). 

Для іноземних учасників опублікування тез безкоштовне. 
 

ОПЛАТА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІСЛЯ РЕЦЕНЗУВАННЯ І 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДО 

ПУБЛІКАЦІЇ 

 

 

Кошти за участь у конференції просимо переказувати на 

картку ПРИВАТБАНКУ: 

5168 757 2602 9917 

Лісовська Лідія Степанівна 

 
 

КОНТАКТИ ДЛЯ ДОВІДОК: 

Кафедра менеджменту організацій 

Національного університету “Львівська політехніка” 

(IV навч. корп., кім. 407). 

 

Електронна скринька: kaf.mo@ukr.net 

Лісовська Лідія Степанівна тел.  +380679260337  

(з організаційних питань) 

Процак Катерина Володимирівна  тел.  +380975533025 

Kateryna.V.Protsak@lpnu.ua (з питань оформлення та 

публікації статей) 

Кулиняк Ігор Ярославович тел.  +380971739414   

ihor.y.kulyniak@lpnu.ua (з питань оформлення і публікації 

матеріалів монографії та тез) 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 

Інститут економіки і менеджменту 

Кафедра менеджменту організацій  
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених ІНЕМ Львівської політехніки 

 

ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ІМ. М. І. ДОЛІШНЬОГО  НАН УКРАЇНИ 

 

ЄВРАЗІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМ. Л.Н.ГУМІЛЬОВА, КАЗАХСТАН 

 

УНІВЕРСИТЕТ МАРІЇ КЮРІ-СКЛОДОВСЬКОЇ,  

РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА 

 

ХАЙЛЬБРОННСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ,  

ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА 

 

УНІВЕРСИТЕТ БІТЛІС ЕРЕН, ТУРЕЦЬКА 

РЕСПУБЛІКА 

 

ГРОДНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 

ЯНКИ КУПАЛИ, РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ 

Інформаційний лист 
VІІІ Міжнародна  

науково-практична  

конференція 
 

УПРАВЛІННЯ 
ІННОВАЦІЙНИМ 

ПРОЦЕСОМ В УКРАЇНІ: 
розвиток співпраці  

 
18-20 червня 2020 року 

 

м. Львів 
 

http://science.lpnu.ua/uk/semi/instrukciya-dlya-avtoriv
http://science.lpnu.ua/uk/semi/instrukciya-dlya-avtoriv


 
 

 

 

Шановний (а) п. ____________________________________ 

___________________________________________________ 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції “Управління інноваційним 

процесом в Україні: розвиток співпраці”, яка відбудеться 18-20 

червня 2020 року в м. Львів. 

Організатори запрошують до участі в конференції вчених, 

спеціалістів, викладачів ВНЗ та дослідників, докторантів, 

аспірантів, підприємців, студентів. 

 

ПОЧЕСНА ГОЛОВА ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ: 

ЧУХРАЙ Н.І. – проректор з науково-педагогічної роботи та 

міжнародних зав’язків Національного університету «Львівська 

політехніка», д.е.н., професор 

 

СПІВГОЛОВИ КОМІТЕТУ: 

КУЗЬМІН О.Є. – директор Інституту економіки і менеджменту 

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

професор 

КАРИЙ О.І. - завідувач кафедри менеджменту організацій 

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

професор 

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ: 

АЛЕКСЄЄВ І.В. – завідувач кафедри фінансів Національного 

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

ГАЙДУК А.Б. – професор факультету міжнародного бізнесу, 

Хайльброннський університет (ФРН) 

ЕРАЙ АЙДІН – Ph.D. St., Інститут соціальних наук університету 

Карабюк, (м. Карабюк, Туреччина); 

ЗЕЛІНСЬКА А. – професор факультету менеджменту, 

комп'ютерних наук та фінансів Вроцлавського економічного 

університету (м. Вроцлав, Республіка Польща), д.е.н., професор; 

КОЗИК В.В. – завідувач кафедри економіки підприємства та 

інвестицій Національного університету «Львівська політехніка», 

к.е.н., професор 

КРИКАВСЬКИЙ Є.В. – завідувач кафедри маркетингу і 

логістики Національного університету «Львівська політехніка», 

д.е.н., професор 

ЛІПОВСЬКИЙ М. – завідувач кафедри маркетингу Університету 

Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), д.е.н., проф. 

КУЛИНЯК І.Я. – голова Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених ІНЕМ Львівської 

політехніки, доцент кафедри менеджменту організацій 

Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент 

 

 

 

 

МАТКОВСЬКИЙ Р.Б. – доцент Реннської Школи Бізнесу (Ренн, 

Франція), к.е.н., доцент 

МЕЛЬНИК О.Г. – завідувач кафедри зовнішньоекономічної та 

митної діяльності Національного університету «Львівська 

політехніка», д.е.н., професор 

КРЕЧКО С.А. – к.е.н. , ст. викладач кафедри економіки і 

управління на підприємстві, Гродненський державний університет 

ім. Янки Купали 

ПЕТРОВИЧ Й.М. – професор кафедри менеджменту організацій  
Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., 

професор 

ПИРОГ О.В. - завідувач кафедри менеджменту і міжнародного 

підприємництва Національного університету «Львівська 

політехніка», д.е.н., професор 

ПРИТУЛА Х.М. - завідувач сектором транскордонного 

співробітництва інституту регіональних досліджень Ім. М. І. 

Долішнього НАН України, д.е.н., професор 

СИТНИК Й.С. – завідувач кафедри менеджменту персоналу та 

адміністрування Національного університету «Львівська 

політехніка», д.е.н., доцент 

СИДИКНАЗАРОВ М.-А. – директор Інституту сучасних досліджень, 

Євразійський національний університет ім. Л.Н. Гумільова, 

(м. Астана, Казахстан), доктор політології 

ХАТІС КУСАК САМАНСІ – доцент Університету Бітліс Ерен 

(м. Бітліс, Туреччина) 

ЯРЕМКО І.Й. – завідувач кафедри обліку та аналізу Національного 

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

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: 

ГАЛЬКІВ Л.І. – професор кафедри менеджменту організацій 

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

професор 

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: 

ЛІСОВСЬКА Л.С. – доцент кафедри менеджменту організацій 

Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент 

МІРОШНИК Р.О. – доцент кафедри менеджменту організацій 

Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н. 

ПРОЦАК К.В. – доцент кафедри менеджменту організацій 

Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент 

ШЕРЕМЕТА Б.О. – фахівець кафедри менеджменту організацій 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 

 

 

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

українська, англійська, польська 

 
КОНФЕРЕНЦІЯ БУДЕ ПРАЦЮВАТИ ЗА СЕКЦІЯМИ: 

1. Інноваційний розвиток територій; 

2. Інтеграція України у глобальний інноваційний простір; 

3. Людський та соціальний капітал в системі активаторів 

інноваційного процесу; 

4. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення 

інноваційних процесів; 

5. Механізм управління інноваційним процесом; 

6. Налагодження взаємодії та розвиток партнерства науково-

педагогічних працівників; 

7. Проблеми розвитку співпраці в інноваційних процесах; 

8. Теоретико-методологічні засади управління інноваційним 

процесом; 

9. Теоретичні та методологічні підходи розвитку співпраці з 

питань інновацій. 

 

ПУБЛІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

За результатами конференції планується публікація: 

- електронного збірниа тез доповідей (CD-ROM) з присвоєнням 

йому ISBN; 
- статті у фаховому виданні категорії  Б; 

- розділу у монографії, рекомендованій Вченою радою університету. 

Всім учасникам конференції надається сертифікат про участь. 

 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Для участі у конференції просимо надіслати не пізніше 

30 травня 2020 року на електронну адресу оргкомітету 

kaf.mo@ukr.net разом з тезами доповіді (статтею, розділом 

монографії) інформацію про авторів: 
Прізвище, ім'я, по-батькові автора(-ів) (повністю) 

Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи або навчання  

Назва наукової статті 

Назва розділу монографії 

Назва тез 
Контактна поштова адреса (П.І.П. отримувача, індекс, місто, вулиця, 

будинок, квартира) 

Контактний телефон 
E-mail 

 

Підтвердження про отримання та готовність прийняти до публікації 

матеріалів буде повідомлено електронною поштою. Після отримання 

інформації про прийняття матеріалів до друку, необхідно надіслати 

також відскановану квитанцію про оплату організаційного внеску. 

Коментарі організаційного комітету надсилатимуться автору на 

електронну пошту.  

 

 
 

mailto:kaf.mo@ukr.net

