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Члени організаційного комітету:
Черевко Г.В., д.е.н., професор, зав. кафедри економіки
підприємства та інновацій ЛНАУ;
Онисько С.М., к.е.н., професор, директор ННІЗПО
ЛНАУ;
Липчук В.В., д.е.н., професор, зав. кафедри статистики
та аналізу ЛНАУ;
Губені Ю.Е., д.е.н., професор, зав. кафедри права і
підприємництва ЛНАУ;
Костирко І.Г., д.е.н., професор, зав. кафедри
бухгалтерського обліку і аудиту ЛНАУ;
Корчинський І.О., к.е.н., доцент, проректор ЛНАУ;
Пасічник Т.В., к.е.н., доцент, зав. кафедри
інформаційних технологій ЛНАУ;
dr. Карел Томшік, Чеський сільськогосподарський
університет в Празі;
dr. hab. inż. Elżbieta Szymańska (PROF. SGGW,
Warszawa);
dr. Anna Żelazowska-Przewtoka (WSBiP, Ostrowiec
Św.).

Примітка:
– матеріали конференції будуть оприлюднені на сайті
університету та кафедри;
– відповідальність за висвітлений матеріал у тезах
несуть автори;
– у разі невідповідності тези вимогам до оформлення,
вони не будуть прийняті;
– текст тези не підлягає додатковому редагуванню,
тому він повинен бути ретельно відредагованим і
підготовленим;
- рукописи, відхилені редакційною колегією, авторам
не повертаються і не рецензуються.
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної науково-
практичної Інтернет-конференції “Проблеми
економіки, менеджменту та сільської кооперації”
кафедри менеджменту організацій ім. проф.
Є. Храпливого та кафедри міжнародної економіки,
туризму та менеджменту ЗЕД.
До участі в конференції запрошуються науковці,
викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти,
фахівці-практики з України та зарубіжних держав.
Метою проведення заходу є здійснення комплексного
наукового розгляду та обмін досвідом наукових
досліджень щодо проблем сучасних тенденцій розвитку
економіки та сільської кооперації в Україні.
Робочі мови конференції: українська, польська,
англійська.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ
КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Сучасні проблеми управління економікою та
фінансами.
2. Управління державним та регіональним
розвитком в сучасних умовах господарювання.
3. Сучасний менеджмент: теорія і практика.
4. Основи та практичні засади сільської
кооперації.
5. Бухгалтерський облік в системі управління
сільськогосподарськими підприємствами
(кооперативами).
6. Розвиток міжнародної економіки та
маркетингу в контексті євроінтеграційних
процесів.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Для участі у конференції Вам необхідно
до 30.04. 2015 р. надіслати на електронну
адресу (тема листа: Конференція):
konf_eklnau@i.ua (назва файлу повинна
відповідати прізвищу автора українською
мовою) оргкомітету необхідні матеріали:
1) заявку на участь (форма додається);
2) текст тез доповіді.

Приклад назв файлів: Dubovik_teza;
Dubovik_kartka. Формат файлу: doc.

Вимоги до оформлення тез доповіді
Учасник представляє тези доповіді
(одноосібно), які раніше не публікувались.
Обсяг: до 3-ох сторінок тексту формату А4, які
не слід нумерувати.
Шрифт: Times New Roman, 12 кегль.
Міжрядковий інтервал: 1,5.
Вирівнювання: по ширині.
Поля – 20 мм з усіх боків.
Перший рядок – УДК (у верхньому лівому
куті).
Другий – Назва доповіді, шифр півжирний, усі
літери прописні, орієнтація по центру.
Третій – прізвище та ініціали автора (авторів).
Четвертий – установа, яку представляє автор (та
курс навчання для студентів), місто, країна (для
іноземців), е-mail автора.
Нижче – через один інтервал – текст доповіді.
У кінці – список використаних джерел
(оформлений за вимогами ВАК, див. Бюлетень
№5, 2009 р.).

Участь у конференції є безкоштовна.

Для обговорення і дискусій матеріали конференції,
у вигляді електронного збірника, будуть розміщені
на Web-сайті університету: http://lnau.lviv.ua/
(економічний факультет, кафедра менеджменту
організацій ім. проф. Є. Храпливого).

Матеріали можуть бути передані особисто:
Львівський НАУ, головний корпус, каб. 322
(кафедра менеджменту організацій ім. проф.
Є. Храпливого).

Увага!
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти
матеріали, виконані з порушенням вимог
Міністерства освіти і науки України та вимог
оргкомітету до написання та оформлення тез.
Роботи, не представлені у встановлений термін,
не розглядаються.

Координатор конференції:
 к.е.н., ст. викл. Стадницька Леся Михайлівна,
тел. моб. 067-92-89-249
        роб. (032) 22-42-935

Сподіваємося на Вашу зацікавленість і
співпрацю!

З повагою, Оргкомітет


