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Про організацію і проведення
наукової конференції

професорсько-викладацького
складу і аспірантів навчальнонаукового комплексу “Академія”
З метою забезпечення належного рівня заходів у рамках святкування
Міжнародного року кооперативів в Україні, який відзначається згідно Постанови
Ради Укоопспілки від 30.11.2011 р. та подальшого розвитку Плану заходів
Укоопспілки з відзначення у 2012 році Міжнародного року кооперативів в Україні, а
також з метою посилення науково-дослідницької роботи вчених Академії,
розширення тематики та кола учасників науково-дослідних розробок з кооперативної
тематики, кращого інформування про результати проведених досліджень, створення
належних умов для творчого зростання науково-педагогічних кадрів найвищої
кваліфікації (докторів, професорів, кандидатів наук, доцентів, докторантів)
НАКАЗУЮ:
1. Провести у квітні 2012 р. щорічну наукову конференцію професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу “Академія”, згідно з
таким розкладом:
 3 квітня – пленарне засідання наукової конференції професорсько-викладацького складу й аспірантів навчально-наукового комплексу “Академія” “Кооперативна модель економічного розвитку в умовах глобалізації” (вул. Туган-Барановського, 10, ауд. 314, час – 12.00-13.30);
 4-5 квітня – засідання тематичних секцій (час – 15.00-18.00).
 Завідуючим кафедрами забезпечити належну роботу секцій конференцій за
наступною тематикою:
 Фінансове управління як інструмент стабільного розвитку кооперативів
промислових країн (керівник секції проф. Футало Т. В.);
 Пріоритети підвищення ефективності кооперативних підприємств в умовах
посттрансформаційного розвитку економіки (проф. Міценко Н. Г.);
 Аспекти маркетингової діяльності кооперативних підприємств у післякризовий
період (проф. Дайновський Ю. А.);
 Регіональна економічна політика Євросоюзу як чинник розвитку європейського
кооперативного руху (доц. Ковтун О. І.);
 Кооперативне право та кооперативний рух: історія, сучасність, перспективи







(проф. Гелей С. Д.);
Актуальні проблеми диверсифікації конкурентоспроможної діяльності підприємств споживчої кооперації на вітчизняному ринку товарів та послуг (проф.
Апопій В. В.);
Висока якість непродовольчих товарів та харчових продуктів як важлива
конкурентна перевага кооперативних підприємств (проф. Доманцевич Н. І.,
проф. Сирохман І. В., проф. Ємченко І. В.);
Проблеми обліку, аналізу і контролю діяльності кооперативних підприємств у
сучасних умовах господарювання (проф. Рудницький В. С.);
Тенденції та перспективи розвитку кооперативних банківсько-кредитних
установ в умовах глобалізації (проф. Вовчак О. Д.);
Інформаційно-аналітичне забезпечення менеджменту кооперативних підприємств та організацій (проф. Хміль Ф. І.).
2. Створити оргкомітет конференції у складі:

Копич І.М.

– ректор ЛКА (голова оргкомітету)

Шевчук В.О.

– проректор ЛКА (заступник голови)

Семів С.Р.

– к.е.н., доц., секретар оргкомітету

Герасименко Т.О.

– к.е.н., доц., директор Інституту економіки та фінансів

Гринкевич С.С.

– к.е.н., доц., заст. директора Інституту економіки та фінансів

Мізюк Б.М.

– д.е.н., проф., декан факультету менеджменту

Боднар Р.Д.

– к.е.н., заст. декана факультету менеджменту

Канцір В.С.

– к.ю.н., доц., декан юридичного факультету

Волинець Т.В.

– к.ю.н., заст. декана юридичного факультету

Бойчук І.В.

– к.е.н., доц., декан факультету МЕВ

Шайда О.Є.

– к.е.н., доц., заст. декана факультету МЕВ

Скоробогатий Я.П. – к.хім.н., проф., декан товарознавчо-комерційного факультету
Беднарчук М.С.

– к.т.н., доц.,
факультету

заст.

декана

Фінклер В.Е.

– директор Видавництва ЛКА

товарознавчо-комерційного

3. З метою дотримання належного академічного рівня наукових доповідей,
якісної підготовки друкованих матеріалів та надійного технічного супроводу
конференційних заходів деканам факультетів необхідно:
 подати програму тематичних секцій (в електронному і паперовому варіантах)
та пропозиції щодо участі провідних вчених Академії у пленарному засіданні ─ до 25
лютого 2012 року;
 призначити наукових редакторів представлених конференційних матеріалів
по кожній тематичній секції ─ до 25 лютого 2012 року;
 надіслати у наукову частину (редактор Муранець Т.В.) тези виступів ─ до 15
березня 2012 року (обсягом 3-4 сторінки);

 забезпечити своєчасне надання учасниками конференції презентаційних
матеріалів у форматі Microsoft Powerpoint (.ppt) секретарю оргкомітету Семіву С.Р. ─
до 1 квітня 2012 року;
 передати повні тексти статей після наукової редакції для літературного
редагування Муранець Т. ─ до 25 квітня 2012 року.
5. Директору Видавництва ЛКА Фінклеру В.Е. забезпечити оперативний друк
конференційних матеріалів – не пізніше 10-ти днів після їх отримання.
6. В рамках конференції передбачити проведення низки доповнюючих заходів:
 2 квітня 2012 року – презентація найважливіших наукових праць викладачів
Академії на кооперативну тематику (вул. Туган-Барановського, 10, ауд. 106, час –
15.00);
 3 квітня 2012 року – науковий семінар факультету МЕВ “ Вплив кризових
явищ 2008-2009 рр. на діяльність кооперативних організацій європейських країн (вул.
Туган-Барановського 10, ауд. 121, час – 15.10);
 4 квітня 2012 року – студентська наукова конференція “Інституційні
передумови успішного розвитку кооперативних організацій європейських країн” (вул.
Туган-Барановського, 10, ауд. 106, час – 15.00);
 5 квітня 2012 року – підведення підсумків конкурсу на кращу одноосібну
статтю молодого вченого Академії (до 35 років) у загальноукраїнському або
зарубіжному журналі (вул. Туган-Барановського, 10, ауд. 314, час – 16.30);
 6 квітня 2012 року – творчий звіт багатолітніх координаторів досліджень на
кооперативну тематику в Академії (проф. Апопій В. В., проф. Гелей В. В.) (вул.
Туган-Барановського, 10, ауд. 314, час – 15.00-17.30).
7. Секретарю оргкомітету до 10 березня 2012 року подати на затвердження
рамкову і робочу програми конференції (довести їх до кафедр, підрозділів академії,
ВУЗів та коледжів комплексу “Академія”);
8. Затвердити кошторис на організацію і проведення конференції (додається).
9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора Академії
проф. Шевчука В.О.

Ректор академії

проф. Копич І.М.

