
КООПЕРАЦІЯ: ВЗАЄМОДОПОМОГА, ДЕМОКРАТІЯ ТА МИР ! 

     
 

УКООПСПІЛКА 

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ 

 

Наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів 

навчально-наукового комплексу “Академія” 

«КООПЕРАТИВНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» 

 

Інформаційний лист 

 

Шановні колеги! 

 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі наукової конференції професорсько-вик-

ладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу “Академія” 

«Кооперативна модель економічного розвитку в умовах глобалізації», яка відбудеться 

3-5 квітня 2012 р. у Львівській комерційній академії Укоопспілки. Конференція 

приурочена до святкування Міжнародного року кооперативів, який проголошений 

резолюцією Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй № 64/ 136 та 

відзначається згідно Постанови Ради Укоопспілки від 30.11.2011 р. та Плану заходів 

Укоопспілки з відзначення у 2012 році Міжнародного року кооперативів в Україні.  

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
1. Проблеми та стратегії розвитку кооперативних систем в умовах глобалізації. 

2. Тенденції та перспективи розвитку кооперативних банківсько-кредитних 

установ в умовах глобалізації. 

3. Пріоритети підвищення ефективності кооперативних підприємств у 

посткризовий період. 

4. Актуальні проблеми посилення конкурентоспроможності споживчої кооперації 

на вітчизняному ринку товарів та послуг.  

5. Кооперативне будівництво та кооперативне право: історія, сучасність, 

перспективи. 

6. Проблеми міжнародної інтеграції кооперативних спілок європейських країн та 

України. 

 

Робочі мови конференції  – українська, англійська та польська. 

 



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Голова: 

КОПИЧ Іван Михайлович – ректор Академії, к.ф.-м. наук, професор 

 

Заступник голови: 

ШЕВЧУК Віктор Олексійович – проректор з наукової роботи, де.н., професор 

 

Члени оргкомітету: 

ГЕРАСИМЕНКО Тамара Олегівна – директор Інституту економіки та 

фінансів, к.е.н., доцент 

ГРИНКЕВИЧ Світлана Степанівна – заступник директора Інституту 

економіки та фінансів, к.е.н., доцент 

МІЗЮК Богдан Михайлович – декан факультету менеджменту, д.е.н., 

професор 

БОДНАР Ростислав Дмитрович – заступник декана факультету менеджменту, 

к.е.н., доцент 

КАНЦІР Володимир Степанович – декан юридичного факультету, к.ю.н., 

доцент 

ВОЛИНЕЦЬ Тетяна Володимирівна – заступник декана юридичного 

факультету, к.ю.н. 

БОЙЧУК Інна Володимирівна – декан факультету міжнародних економічних 

відносин, к.е.н., доцент 

ШАЙДА Оксана Євдокимівна – заступник декана факультету міжнародних 

економічних відносин, к.е.н., доцент 

СКОРОБОГАТИЙ Ярослав Петрович – декан товарознавчо-комерційного 

факультету, к.х.н., професор 

БЕДНАРЧУК Микола Степанович – заступник декана товарознавчо-

комерційного факультету, к.т.н., доцент 

СЕМІВ Сергій Романович – директор Центру кооперативної науки, к.е.н., 

доцент (секретар оргкомітету) 

ФІНКЛЕР Вадим Едуардович – директор Видавництва ЛКА. 

 

 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Надсилати тези доповіді однією з робочих мов конференції обсягом до 3-4 

сторінок (включаючи посилання на джерела). Текст тез друкувати у редакторі 

Microsoft Word на аркуші формату А4, без нумерації сторінок, шрифтом „Times 

Roman", кеглем 14 pt через один інтервал без ущільнення тексту та переносів. 

Поля - 20 мм з усіх сторін. Текст тез надсилати електронною поштою (назва 

файлу повинна містити прізвище першого автора латиницею та номер 

тематичної секції, наприклад, Petrenko_2). Рисунки повинні бути згруповані в 

один графічний об'єкт; формули виконуються в редакторі Microsoft Equation. 

 



Оформлення: 

 

У правому верхньому куті вказуються прізвища та ініціали авторів.  

НАЗВА ТЕЗ - посередині великими літерами (жирний шрифт); 

Основний текст (звичайний шрифт); 

Список використаних джерел - посередині (курсив). 

Зразок оформлення тез: http://www.lac.lviv.ua/doc/zrazok_tez.pdf 

Матеріали, оформлені з порушенням цих вимог публікуватися не будуть. 

 

ГРАФІК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

3 квітня – пленарне засідання конференції (м. Львів, вул. Туган-Барановського, 

10, ауд. 314, час – 12.00-13.30); 

4-5 квітня – засідання тематичних секцій (час – 15.00-18.00).  

 

КОНТРОЛЬНІ ТЕРМІНИ 

 

 до 01.03.2012 р. – визначення складу учасників та подання заявок на 

участь у роботі конференції;  

до 15.03.2012 р. – подання тез виступів у наукову частину Академії 

(редактор Муранець Т.В.) (обсягом 3-4 сторінки); 

 до 1.04.2012 р. - надання учасниками конференції презентаційних 

матеріалів у форматі Microsoft Power Point (.ppt) секретарю оргкомітету        

доц. Семіву С.Р. (на електронну адресу naukovyy@lac.lviv.ua) 

 до 25.04. 2012 р. - подання повних текстів статей після наукової редакції 

у наукову частину Академії для літературного редагування (редактору 

Муранець Т. В.). 

 

Кращі публікації учасників конференції будуть рекомендовані до видання у 

фаховому збірнику Львівської комерційної академії.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=naukovyy@lac.lviv.ua


ПЕРЕЛІК СЕКЦІЙ 

 
1. Фінансове управління як інструмент стабільного розвитку кооперативів 

промислових країн. 

2. Пріоритети підвищення ефективності кооперативних підприємств в умовах 

посттрансформаційного розвитку економіки. 

3. Аспекти маркетингової діяльності кооперативних підприємств у післякризовий 

період. 

4. Регіональна економічна політика Євросоюзу як чинник розвитку європейського 

кооперативного руху. 

5. Кооперативне право та кооперативний рух: історія, сучасність, перспективи. 

6. Актуальні проблеми диверсифікації конкурентоспроможної діяльності підпри-

ємств споживчої кооперації на вітчизняному ринку товарів та послуг. 

7. Висока якість непродовольчих товарів та харчових продуктів як важлива 

конкурентна перевага кооперативних підприємств. 

8.  Проблеми обліку, аналізу і контролю діяльності кооперативних підприємств у 

сучасних умовах господарювання. 

9.  Тенденції та перспективи розвитку кооперативних банківсько-кредитних 

установ в умовах глобалізації. 

10. Інформаційно-аналітичне забезпечення менеджменту кооперативних підпри-

ємств та організацій. 
 

 

ЗАЯВКА 

на участь у  

Науковій конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів 

навчально-наукового комплексу “Академія” 

«КООПЕРАТИВНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» 

 

ПІБ автора (ів) ____________________________________________________ 

Науковий ступінь __________________________________________________ 

Вчене звання ______________________________________________________ 

Посада ____________________________________________________________ 

Назва організації ___________________________________________________ 

Назва доповіді _____________________________________________________ 

Секція ____________________________________________________________ 

Поштова адреса ____________________________________________________ 

Службовий телефон ________________________________________________ 

Домашній телефон _________________________________________________ 

Мобільний телефон _________________________________________________ 

Е-mail _____________________________________________________________ 

 

Адреса для подання заявок та тез доповідей: 

79005 м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, Оргкомітет конференції НУК 

«Академія», тел..: 032 295-81-18, email:  naukovyy@lac.lviv.ua 


