
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ   
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
імені ІВАНА БОБЕРСЬКОГО 

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у IV Міжнародній науково-практичній 
конференції «ЕКОНОМІКО-СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ ТА СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ» (07–08 квітня 2022 року) 

 

Напрями роботи конференції 
1. Пріоритети і перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації та 

євроінтеграції. 
2. Соціально-економічні засади розвитку менеджменту та маркетингу в сучасних 

умовах. 
3. Трансформація сфери обслуговування: сучасні виклики, тенденції та домінанти 

інноваційного розвитку.  
4. Актуальні проблеми розвитку сфер фізичної культури та спорту, рекреації та 

реабілітації в ринкових умовах. 
5. Сучасні тенденції та стратегії розвитку туристичної галузі.  
6. Соціально-гуманітарні аспекти функціонування сфери менеджменту, туризму, 

готельно-ресторанної справи та фізичної культури і спорту. 
 
 

Умови участі в конференції 
До участі запрошуються вчені, науково-педагогічні працівники, фахівці-практики, 

представники органів державної влади, наукових установ, молоді вчені, аспіранти, 
студенти. 

Для участі в конференції необхідно до 18 березня 2022 року надіслати на 
електронну скриньку ekonomika_ldufk@ukr.net тези доповіді та заявку у файлах із 
розширенням *.doc (*.docx), названі прізвищем автора латиною із зазначенням 
номеру напряму роботи конференції, наприклад: duma1_tezy.doc, duma1_zajavka.doc, 
а також скановану копію чи фотокопію документа про сплату організаційного внеску: 
duma1_oplata.  



Організаційний внесок за участь у роботі конференції (редакційне редагування, 
публікація тез в електронному збірнику матеріалів конференції та електронний 
сертифікат учасника) – 50 грн. сплачується учасниками на картковий рахунок 
Приватбанку:  

5168757373563073 – одержувач Стахів Ірина Михайлівна. 

!!! Для іноземних учасників та докторів наук (за умови одноосібної публікації) 
участь у конференції безкоштовна. 

 

Робочі мови конференції: українська; англійська; польська. 
 

Форма проведення: очна*; заочна. 
*У зв’язку із поширенням COVID-19 в Україні і світі, організаційний комітет передбачив 

проведення відеоконференції з можливістю особистої участі у засіданнях. 

Вимоги до оформлення тез: 
 максимальний обсяг – до 3 сторінок авторського рукопису; 
 формат А 4; поля: ліве – 2,5, верхнє, нижнє, праве – 2 см; 
 шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль – 14 пт; 
 відступ на абзац 1 см, міжрядковий інтервал – 1,5; 
 між словами 1 пробіл; 
 ілюстративний матеріал виконується у форматі JPG або TIF; 
 порядок оформлення: УДК; великими літерами заголовок; нижче – ім’я та 

прізвище автора (авторів); нижче – науковий ступінь та вчене звання автора 
(авторів); нижче – місце праці (навчання) автора (авторів), текст тез, список 
літератури.  

 
Зразок оформлення  тез 

 

УДК 

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Анатолій Петренко  
к.е.н., доцент 

 Одеський національний економічний університет (Україна) 

 

[текст] 

 

Список використаних джерел 

 
 Список використаних джерел оформляється відповідно до українського 

стандарту бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» 

(http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2017/Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf) 

 

 

http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2017/Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf


! Відповідальність за зміст тез несуть автори. Оргкомітет залишає за собою 
право відхиляти тези, що не відповідають зазначеним вимогам. 
 

! Тези студентів приймаються до друку лише у співавторстві з науковим 
керівником. 

 

! Електронний збірник тез після редакційно-видавничого опрацювання буде 
розміщений на сайті Львівського державного університету фізичної культури 
імені Івана Боберського (на платформі у базі Open Journal Systems (OJS)) та 
розісланий на електронні скриньки учасників разом з сертифікатом до 
серпня 2022 року.  

 
Заявка на участь 

у ІV Міжнародній науково-практичній конференції  
«Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері 

обслуговування» 
Прізвище, ім’я, по батькові  

Прізвище та ім’я 

англійською мовою  

 

Посада, науковий ступінь, 

вчене звання 

 

Місце роботи / навчання 

(ЗВО) 

 

Напрям роботи конференції  

Назва тез  

Форма участі (очна/заочна)  

e-mail  

Контактний телефон  

 
 

Адреса оргкомітету 

вул. Костюшка, 11, м. Львів, 79007 
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 

Кафедра економіки та менеджменту 
e-mail: ekonomika_ldufk@ukr.net  

 

Контактні особи 
 

- з питань прийому матеріалів: 
д.пед.н., к.е.н., доцент Завидівська Ольга Ігорівна – +380977520182; 

 
- з питань оплати: 
к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту Стахів Ірина Михайлівна – 

+380973061901. 


