
Кафедра економічної теорії  
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  

24 листопада 2021 року планує проведення  
Регіональної науково-практичної конференції молодих учених  

на тему: 

«ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ:  
ЕКОНОМІКА ТА КОНСАЛТИНГ» 

 
Запрошуємо до участі викладачів, аспірантів і студентів Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, а також інших ЗВО. 
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 
Регламент виступів: доповіді – до 10 хвилин; дебати під час обговорення – до 5 
хвилин. 
 
За результатами конференції планується видання збірника тез наукових 

доповідей. 
 
Для участі в роботі конференції необхідно до 10 листопада 2021 року надати 

на кафедру економічної теорії (к. 224, 225 центрального корпусу): 
- паперові варіанти анкети учасника та тез доповіді (тези мають бути підписані 

автором і науковим керівником); 
- електронні варіанти анкети учасника та тез доповіді (у форматі .doc або .rtf – на 

флешці); 
- організаційний внесок. 

 
Анкета учасника подається у вигляді заповненої таблиці (див. зразок): 
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Вимоги до оформлення тез доповідей (див. зразок): 
 

- обсяг – 2-3 стор. формату А4; усі поля 2 см, текст друкується на одній стороні 
аркуша; шрифт  – Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5; 

- перший рядок – прізвище, ім'я, по батькові автора, другий і третій рядок – ЗВО 
(установа), четвертий рядок – інститут або факультет (для викладачів і 
аспірантів – кафедра), п’ятий рядок – курс, група (шрифт напівжирний, 
вирівняний по правій стороні); 

- нижче великими (прописними) літерами вказати назву доповіді (шрифт 
напівжирний, вирівняний по центру); 

- нижче йде текст тез, вирівняний за шириною, відступ абзацу – 1,25 см; 
- на наступному за текстом тез рядку вказуються дані про наукового керівника (для 

студентів і аспірантів); 
- тези обов'язково мають бути засвідченими підписом автора та наукового 

керівника; 
- за необхідності в кінці тез наводиться список використаної літератури.  

 

Обов’язковою вимогою є дотримання учасниками конференції норм «Кодексу 

академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого».  
 



Організаційний внесок – 50 грн за кожну сторінку тез (вартість примірника 
збірника тез) сплачується при наданні анкети й тез доповідей до оргкомітету на кафедрі 
економічної теорії. 

Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не 
відповідають темі конференції та вимогам щодо їх оформлення. 

 
Завідувачка кафедри  
економічної теорії  

 
            Людмила Шевченко 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ АНКЕТИ УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 
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Шевченко Л. С. 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

Фоллетко М. І., 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 

господарсько-правовий факультет, 
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ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ В АСПЕКТІ НОВИХ ПІДХОДІВ ДО  

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  

Дизайн-мислення є новим підходом до виробництва товарів і послуг, 

орієнтованим на виявлення потреб потенційних клієнтів і підстроювання 

виробництва під ці потреби. Сприйняття такого підходу суб’єктами бізнесу 

вимагає переосмислення принципів управління підприємством .…………. 

Науковий керівник: Шевченко Л.С., д.е.н., професорка, зав. 

кафедри економічної теорії НЮУ імені Ярослава Мудрого. 

 


