
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

Голова: Янишин Я.С., к.е.н., в.о. професора, 

декан економічного факультету ЛНАУ. 

Заступники голови:  

Гринкевич С.С., д.е.н., професор, зав. 

кафедри міжнародних економічних відносин 

ЛНАУ; 

Брух О.О. к.е.н., доцент кафедри 

міжнародних економічних відносин ЛНАУ 

 

Члени організаційного комітету: 

Бернацька І.Я. к.е.н., доцент кафедри 

міжнародних економічних відносин та 

маркетингу ЛНАУ; 

Хірівський Р.П.. к.е.н., доцент кафедри 

міжнародних економічних відносин та 

маркетингу ЛНАУ; 

Булик О.Б. к.е.н., в.о. доцента кафедри 

міжнародних економічних відносин та 

маркетингу ЛНАУ; 

Лаврів І.М. к.е.н., ст.викл кафедри 

міжнародних економічних відносин та 

маркетингу ЛНАУ; 

Когут М.В. к.е.н., в.о. доцента кафедри 

міжнародних економічних відносин та 

маркетингу ЛНАУ; 

Антонюк Г.Я. к.е.н., в.о. доцента кафедри 

міжнародних економічних відносин та 

маркетингу ЛНАУ; 

Федів Р.Д.  асистент кафедри міжнародних 

економічних відносин та маркетингу ЛНАУ. 

 
Адреса оргкомітету: 80381, Львівська 

область, Жовківський район, м. Дубляни, вул. 

В. Великого 1 

Кафедра міжнародних економічних відносин 

конт. т/ф: (0322) 2242931 

Тел.:моб. (097) 7724140 

E-mail: lnau-mek@ukr.net 

 

 

Для участі в роботі конференції необхідно до 20 

травня 2019 року подати на кафедру 

міжнародних економічних відносин та 

маркетингу ЛНАУ заявку та тези в електронному 

варіанті.  

Участь у конференції безкоштовна.  

 

Контактна особа: Брух Оксана Олексіївна  

 

За результатами конференції учасники 

електронний варіант збірника на поштову 

скриньку. 

Робочі мови конференції: 

 українська; 

 англійська; 

 польська. 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Брух О.О. 

доцент кафедри МЕВ та маркетингу   

Львівський національний аграрний 

університет 

 

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ 

СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС 

 

Високий ступінь невизначеності ринкової 

ситуації…………………………………………….. 

.. 
Бібліографічний список: 

1. 1. Синиця С. М. , Гринів Л. В., 2010. Аналіз 

конкурентоспроможності регіонів України в умовах 

економічної інтеграції. Вісник Хмельницького 

національного університету, 4. с. 238-242.  

 

 

 

 

Дубляни 2018 року 

Міністерство освіти і науки України 

Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний 

аграрний університет  

Економічний факультет  

Кафедра міжнародних економічних 

відносин та маркетингу 

ГО «Академічний простір» 

ГО «Європейська альтернатива» 
 

 

 

 

 

 

 

 

       II Міжнародна науково-практична 

конференція  

«Трансформаційні зміни 

національної економіки в 

умовах євроінтеграції» 
 

27-28 травня 2019 року 

м. Дубляни 

 
Для участі в роботі конференції 

запрошуються науковці, викладачі, 

фахівці-практики, аспіранти 
 

Запрошуємо до участі у роботі III 

Міжнародної науково-практичної конфе-

ренції «Трансформаційні зміни національної  

економіки в умовах євроінтеграції» кафедри 

міжнародних економічних відносин та 

маркетингу Львівського національного 

аграрного університету 
 

 



ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Секція 1. Розвиток інтеграційних процесів в 

умовах трансформаційних змін: 

політико-правовий аспект 

Секція 2. Забезпечення конкурентоспро-

можності галузей та регіонів 

національної економіки 

Секція 3. Модернізація економіки України 

в умовах трансформації. 

Секція 4. Сучасний стан та перспективи 

розвитку підприємництва в 

Україні. 

Секція 5. Фінансово-економічне та обліково-

аналітичне регулювання аграрного 

сектору економіки України в 

умовах трансформації. 

В рамках конференції передбачається  

робота секцій за вищевказаними напрямками. 

 

Організаційний комітет конференції 

ставить перед собою такі завдання: 

 обмін практичними і теоретичними 

напрацюваннями учасників конференції у 

сфері вивчення трансформаційних змін 

національної  економіки в умовах 

євроінтеграції; 

 розробка напрямів розвитку міжнародних 

економічних відносин України в умовах 

євроінтеграції. 

Для участі в роботі конференції 

необхідно до  20  травня 2019 року надіслати 

на адресу оргкомітету заявку, текст тез 

доповіді. 

 

 

 

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Тези доповідей будуть опубліковані у 

електронному виданні до початку роботи 

конференції.  

 

 Матеріали повинні бути підготовлені за 

допомогою редактора MS Word. Аркуш 

формату А4. Поля – зліва – 3 см, справа – 1,5 

см, зверху та знизу – по 2 см. Шрифт Times 

New Roman, кегель – 14, інтервал – 1, абзац – 

1,25. Вирівнювання за шириною, без 

автоматичної розстановки переносів. 

 Обсяг тез не повинен перевищувати 4-ох 

сторінок, включаючи список літератури, 

рисунки і таблиці. 

 Загальна схема побудови тез: 

прізвища  ім’я, по-батькові автора 

(скорочено), наукового керівника (для 

аспірантів), звання, посада, установа – у 

правому верхньому кутку (шрифт 14 пт, 

Тimes New Roman); 

назва тез – великими літерами, по центру 

(шрифт 14 пт, Тimes New Roman, 

напівжирний). 

 Використання ілюстративних матеріалів в 

тезах повинно бути мінімальним. Всі 

малюнки повинні бути згруповані як єдиний 

об’єкт. 

 Всі формули повинні бути підготовлені за 

допомогою редактора Microsoft Equation. 

 Літературні джерела повинні бути 

пронумеровані відповідно до порядку 

згадування в тексті. Список літератури 

наводиться наприкінці тез оформлений на 

рівні Harvard Referencing Style. 

 Відповідальність за зміст та 

оформлення тез несуть автори 

 

З А Я В К А 

на участь у II Міжнародній  науково-

практичній конференції  

 
«Трансформаційні зміни 

національної  економіки в умовах 

євроінтеграції» 
 (27–28 травня 2018 р., Україна, м. Дубляни)  

 

Прізвище, ім’я, по батькові ______________ 

Науковий ступінь, вчене звання___________ 

Місце роботи (навчання) ________________ 

Посада ________________________________ 

Науковий керівник (для аспірантів): 

прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь, 

вчене звання, місце роботи, посада. 

Назва доповіді _________________________ 

Номер секції_________ 

Координати для зв’язку:_________________ 

Поштова адреса________________________ 

Телефон_______________________________ 

Е-mail:________________________________ 

 

* (заявку заповнює тільки перший автор, вказуючи у 

ній інформацію про співавторів)  

 

 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwih8emQscHSAhWDVhQKHcR8BbQQFghVMAg&url=https%3A%2F%2Fkneu.edu.ua%2Fuserfiles%2Fd-26.006.04%2F2016%2FZelenskiy_dis_26_05_16.pdf&usg=AFQjCNFuaE9RcArQdOJ7cfqkIIX4BWST8w
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwih8emQscHSAhWDVhQKHcR8BbQQFghVMAg&url=https%3A%2F%2Fkneu.edu.ua%2Fuserfiles%2Fd-26.006.04%2F2016%2FZelenskiy_dis_26_05_16.pdf&usg=AFQjCNFuaE9RcArQdOJ7cfqkIIX4BWST8w
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwih8emQscHSAhWDVhQKHcR8BbQQFghVMAg&url=https%3A%2F%2Fkneu.edu.ua%2Fuserfiles%2Fd-26.006.04%2F2016%2FZelenskiy_dis_26_05_16.pdf&usg=AFQjCNFuaE9RcArQdOJ7cfqkIIX4BWST8w
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