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«Глобалізаційні та євроінтеграційні 
процеси в розвитку національних 

економік» 
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Прізвище, ім’я 
та по батькові 

 

Наукова ступінь  

Вчене звання  

Місце роботи 
(навчання) 

 

Посада  

Назва доповіді  

Секція (вказати 
тільки номер) 

 

Додатковий 
екземпляр збірника 

ТАК НІ 

Контактний телефон  

E-mail  

Поштова адреса:  
вулиця, дім, квартира 

населений пункт, 
район, область 

країна (для 
іноземців) 

індекс 

 
 
 
 
 
 

 
Всі пункти заявки обов’язкові  

для заповнення! 
 

Надіслані вами матеріали вважаються 
прийнятими за умови отримання від 

оргкомітету конференції підтвердження на 
ваш e-mail 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА 
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

 
ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ 

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ ЛКА 
 

НАУКОВИЙ КЛУБ «SOPHUS» 
 
 
 

 
 
 

ЗАПРОШЕННЯ 
 
 

ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-
ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-

КОНФЕРЕНЦІЯ 
 
 

«ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ 
ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ 
ПРОЦЕСИ В РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНИХ 
ЕКОНОМІК» 

 
 
 

29 квітня 2015 року 
м. Львів 

Петренко Сергій 
к.е.н., доцент 

Львівська комерційна академія 
м. Львів 

для іноземців вказати країну 
 

РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНОЇ МОДЕЛІ 
УПРАВЛІННЯ 

 
Розвиток кооперативної моделі в 

глобалізаційних умовах ……  
 

Список використаних джерел 
1. Класики менеджмента [Текст] / Под ред. 

М.Уорнера / Пер. с англ. Под ред. 
Ю.Н.Каптурского. – СПБ : Питер, 2001. – 1168с. - 
(серия «Бизнес-класс»). 



ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ 
ЛЬВІВСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ АКАДЕМІЇ 

запрошує до участі 
викладачів, науковців, докторантів, 

аспірантів, представників органів державного 
і місцевого самоврядування, громадських 
організацій, підприємств, фінансових та 

інших установ 
 
 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

25.04.2015 р. – кінцевий термін подання тез 
29.04.2015 р. – проведення конференції 
20.05.2015 р. – вихід з друку збірника 

 
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ 
КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

СЕКЦІЯ 1. Розвиток економічних систем на 
мікро-, мезо- та макрорівнях 
СЕКЦІЯ 2. Проблеми теорії і практики  
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в 
умовах економічної інтеграції 
СЕКЦІЯ 3. Проблеми та роль фінансового 
сектору та кредитної системи в розвитку 
національної економіки 
СЕКЦІЯ 4. Післякризові пріоритети 
зовнішньо-економічного сектора економіки 
України 
СЕКЦІЯ 5. Маркетингова діяльність 
кооперативних підприємств в умовах 
глобалізації 
СЕКЦІЯ 6. Інформаційно-аналітичне 
забезпечення менеджменту підприємств та 
організацій та роль інформаційних 
технологій 
 
 
 

УМОВИ УЧАСТІ 
 
1. Конференція проходитиме на web-сайті 
www.sophus.at.ua  
2. Робочі мови конференції – українська, 
російська, англійська. 
3. Форма участі в конференції – дистанційна. 
4. Не пізніше встановленого терміну подати на 
електронну адресу clubsophus@gmail.com: 
заявку; тези; скановану копію квитанції. У темі 
повідомлення вказати тему «Матеріали на 
конференцію 29.04.15». 
5. Файли назвати за прикладом: zayavka_Petrov; 
tezy_Petrov; chek_Petrov. 
6. Тези будуть розміщенні на сайті для 
публічного обговорення у розділі «Архів 
публікацій». 
7. За результатами конференції вийде збірник 
доповідей з присвоєнням кодів УДК, ББК та 
ISBN. Збірник буде включений в систему РИНЦ 
як неперіодичне видання. 
8. Кожному учаснику будуть надіслані: збірник 
доповідей, програма конференції і сертифікат 
учасника. 
9. Учасники з інших країн можуть надсилати 
матеріали безкоштовно за умови надсилання їм 
лише електронного варіанту збірника. Якщо 
учасник бажає друкований варіант збірника, то 
умови будуть повідомлені йому додатково. 
10. Учасники конференції та інші зацікавлені 
особи можуть подати наукові статті, які будуть 
розміщенні у Міжнародному збірнику 
наукових праць «Економічний дискурс» (ISSN 
2410-0919). Статті збірника будуть розміщенні у 
міжнародних наукометричних та бібліографічних 
базах. Деталі про умови публікацій викладено на 
сайті www.sophus.at.ua. 
 
 
 
 
 

ОПЛАТА ОРГВНЕСКУ 
1. Оргвнесок конференції для учасників з України 
становить 90 грн. Вартість додаткового збірника з 
розсилкою складає 40 грн. 
3. Реквізити для оплати оргвнеску: 
Одержувач: ПП Газилишин А.Б. 
Р/р 26004372923001 в ПАТ КБ Приватбанк, 
МФО 338783, код ЄДРПОУ 2525105431 
Призначення платежу: за збірник від Прізвище 
ініціали 

 
ВИМОГИ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

1. Учасник має право представити тільки одну 
доповідь, яка раніше не публікувалася. 
2. Максимальна кількість авторів одних тез – три 
особи. 
3. Обсяг тез – до 4-х сторінок, які не нумерувати; 
4. Формат – А4, розмір усіх полів 20 мм. 
5. Гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, 
міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1 см. 
6. У верхньому рядку з правого боку – прізвище та ім’я 
автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, 
посада, назва установи, місто, країна (для іноземців). 
7. Через один пробіл – назва тез (великими жирними 
літерами по центру). 
8. Через один пробіл – текст тез. 
9. В кінці тексту – через один пробіл – наводиться 
Список використаних джерел (жирним і по центру). 
Посилання на літературне джерело подаються у 
квадратних дужках відповідно до порядку згадування. 
10. Використання ілюстративних матеріалів, формул в 
тезах повинно бути мінімальним. 
11. Формат таблиць та рисунків має бути лише 
книжний. 
12. Оргкомітет залишає за собою право відбору та 
редагування тез. 
13. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим 
вимогам, розглядатися не будуть. 
14. Відповідальність за зміст та оформлення доповідей 
несе автор і науковий керівник (для студентів та 
аспірантів). 

 


