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ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ 
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ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ВРОЦЛАВІ 
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запрошують взяти участь у 

Міжнародній науково-практичній конференції 

3311  ббееррееззнняя  22001166  ррооккуу  
 
 
 
 

м. Львів, Україна 
 

НА КОНФЕРЕНЦІЮ ЗАПРОШУЮТЬСЯ 
представники наукової спільноти (наукові співробітники, викладачі, докторанти, аспіранти, 

слухачі магістратури і бакалаврату), представники органів державного і місцевого самоврядування, 

громадських організацій, підприємств та установ 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
СЕКЦІЯ 1. Економічна теорія як фундаментальна основа становлення економічної системи. 

СЕКЦІЯ 2. Міжнародні економічні відносини та їх роль в розвитку національних економік. 

СЕКЦІЯ 3. Економіко-екологічні засади розвитку сучасного суспільства. 

СЕКЦІЯ 4. Інноваційно-інвестиційні засади забезпечення економічного зростання. 

СЕКЦІЯ 5. Інтеграційно-кооперативні відносини та перспективи їх розвитку в сучасному вимірі. 

СЕКЦІЯ 6. Проблеми фінансово-кредитної системи та її роль в розвитку національної економіки. 

СЕКЦІЯ 7. Система менеджменту і маркетингу в умовах глобалізації. 

СЕКЦІЯ 8. Проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах економічної 

інтеграції. 

 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Дата конференції Кінцевий термін подання матеріалів Дата виходу збірника з друку 

31 березня 2016 р. 28 березня 2016 р. 22 квітня 2016 р. 

 



 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

    Форма участі в конференції – ЗАОЧНА 

ККРРООКК  11  

  

  

Підготувати самостійно або у співавторстві (не більше трьох осіб) одну наукову доповідь 

згідно вимог та зберегти у файл за прикладом Article_Ivanov.doc 

ККРРООКК  22 

  

 

Оформити заявку учасника конференції згідно встановленого зразка та зберегти у файл за 

прикладом Application_Ivanov.doc 

ККРРООКК  33 

  
  

 

До 28 березня 2016 року включно надіслати на електронну адресу оргкомітету 

clubsophus@gmail.com три документи: тези, заявку та скановану копію квитанції (зберегти у 

файл за прикладом Receipt_Ivanov.jpg. Розмір файлу – не більше 300 kb). У темі 

повідомлення вказати тему «Матеріали на конференцію 31.03.16». 

ККРРООКК  44 

  

 

Після цього обов’язково очікувати підтвердження про отримання ваших матеріалів на свою 

електронну адресу. Термін очікування може тривати кілька днів. 

ККРРООКК  55 

  

 

Матеріали кожного учасника конференції будуть розміщені на сайті конференції у розділі 

Архів матеріалів. 

ККРРООКК  66 

  

 

Після 22 квітня 2016 року учасникам буде надіслано: збірник, програму конференції та 

сертифікат учасника. 

ККРРООКК  77 

  

 

Електронний варіант збірника також буде розміщений на сторінці конференції у розділі 

Конференції Клубу. 

ККРРООКК  88  

  

 

Збірник тез буде внесений до системи РИНЦ як неперіодичне видання. Посилання на нього 

буде розміщене (до 3-х місяців) на сайті конференції у розділі Конференції Клубу. 

 

Одночасно учасники конференції та інші зацікавлені особи можуть подати наукові статті до наступних видань: 

1. Міжнародний збірник наукових праць «Економічний дискурс» (ISSN 2410-0919). Збірник розміщений у 

міжнародних наукометричних та бібліографічних базах: The Cite Factor, The Journals Impact Factor, The General Impact 

Factor, РИНЦ, Directory of Research Journals Indexing, Google Scholar, ResearchBib, Directory of abstract indexing for 

journals, Academia.edu, Scribd, The Electronic Journals Library, Universal Impact Factor. 

2. Міжнародний збірник наукових праць «Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах 
глобалізації» (ISSN 2410-0706). Збірник розміщений у міжнародних наукометричних та бібліографічних базах: The 

Cite Factor, The Journals Impact Factor, The General Impact Factor, РИНЦ, Directory of Research Journals Indexing, Google 

Scholar, РИНЦ, Advanced Science Index, ResearchBib, Directory of abstract indexing for journals, International Society for 

Research Activity, Issuu, The Electronic Journals Library, MIAR, Academia.edu, Directory of Indexing and Impact Factor, 

Polish Scholarly Bibliography, The WZB Berlin Social Science Center. 

Деталі про умови публікацій у збірниках викладено на сайті www.sophus.at.ua. 
 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Вартість участі в конференції (розміщення тез і збірника на сайті, публікація і пересилка збірника, програми та 

сертифіката): 

 – друкована версія – 110 UAH  – друкована версія – 12 EUR/USD 

для українців  для іноземців  

 – електронна версія – 60 UAH  – електронна версія – 3 EUR/USD 

EUR – для учасників з країн Європейського Союзу; USD – для учасників з інших країн 

2. Вартість додаткового примірника збірника становить: 

  – для українців – 50 UAH 
  – для іноземців – 5 EUR/USD 

3. Участь іноземців з науковими ступенями доктора наук або кандидата наук з електронною версією є безкоштовною. 

4. Умови оплати участі для іноземних учасників з друкованою версією буде повідомлено додатково після 

отримання від них заявки на участь у конференції. 

5. Реквізити для оплати оргвнеску для учасників з України: 

Одержувач: ФОП Газилишин А.Б. Р/р 26004372923001 в ПАТ КБ Приватбанк, МФО 338783, 

код ЄДРПОУ 2525105431. Призначення платежу: за збірник від Прізвище ініціали 

Перекази Укрпоштою не допускаються. 



ВИМОГИ ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ 
 

1. Доповідь має бути написана українською, російською, польською або англійською мовами. 

2. Обсяг доповіді – 2-4 сторінок, які не нумерувати 

3. Формат – А4, гарнітура – MS Word, розмір усіх полів 20 мм. 

4. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1см. 

5. Структура доповіді: у верхньому правому куті – прізвище та ім’я автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, 

посада, назва установи, місто, країна. 

6. Студенти та аспіранти в одноосібних тезах повинні вказати наукового керівника за зразком у додатку. 

7. Через один абзац – НАЗВА ДОПОВІДІ (великими жирними літерами по центру). 

8. Через один абзац – текст доповіді (вирівнювання по ширині). 

9. В кінці доповіді – через один абзац – Список використаних джерел (жирним і по центру). Посилання на 

літературні джерела подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування. 

10. Використання ілюстративних матеріалів, формул в доповіді повинно бути мінімальним. 

11. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний. 

12. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей. 

13. Доповіді, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть. 

14. Відповідальність за зміст та оформлення доповідей несе автор і науковий керівник. 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

«ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК», 

яка відбудеться «31» березня 2016 р. 
 

Прізвище, ім’я та по батькові  

Наукова ступінь  

Вчене звання  

Місце роботи (навчання)  

Посада (викладач, студент тощо)  

Назва доповіді  

Секція (вказати номер)  

Форма участі (необхідне підкреслити) друкована версія електронна версія 

Додатковий екземпляр збірника ТАК НІ х 

Контактний телефон (пріоритет - мобільний)  

E-mail  

Поштова адреса:  

Прізвище та ініціали 

(якщо необхідно) назва організації 

вулиця, дім, квартира 

населений пункт, 

район, область 

країна (для іноземців) 

індекс 

для форми участі – друкована версія 

 

 

 

 

 

 

 
 

Умови заповнення: 
1. Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення. 

2. Якщо є кілька авторів, то у полях заявки вказуються дані кожного автора у визначеній послідовності. 

3. Поштова адреса вказується лише того учасника, на чиє ім’я буде надісланий збірник. 

 
КОНТАКТНІ ДАНІ ОРГКОМІТЕТУ 

 

Організатор Координатор 
Інститут економіки та фінансів 

Львівська комерційна академія 

вул. Туган-Барановського, 10, м. Львів, 32300 

Контактна особа: Герасименко Тамара Олегівна 

Телефон: 032-240-34-39 

Web: www.lac.lviv.ua 

Науковий клуб «SOPHUS» 

Адреса: а/с 553, м. Тернопіль, Україна, 46027 

Телефон: 098-787-81-47 

E-mail: clubsophus@gmail.com  
Web: www.sophus.at.ua 

 



ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ І ЛІТЕРАТУРИ 
 

 
 

 

Степаненко Андрій 
к.е.н., доцент, професор кафедри 

Львівська комерційна академія 

м. Львів, Україна 

для студентів та аспірантів 

Яковенко Алла 
студентка 

Науковий керівник: д.е.н., професор Панченко М.Р. 

Львівська комерційна академія 

м. Львів, Україна 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 

Забезпечення економічного зростання потребує удосконалення ринкових механізмів регулювання 

національної економіки … 
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7. Спосіб генерації випадкових величин. Деклараційний патент України на корисну модель МПК 

G06F7/58 [Текст] / Заболотній С. В., Чепинога А. В., Салипа С. В. – № 57092; заявл. 16.07.2010; опубл. 

10.02.2011, Бюл. № 3. 

8. Бутковский, О. Я. Обратные задачи хаотичной динамики и проблемы предсказуемости хаотичных 

процессов [Текст] : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.03 / О. Я. Бутковский. – Ин-т 

радиотехники и электроники РАН. — М., 2004. — 39 с. 

9. Виробництво палива з рослинних відходів – новий перспективний напрямок для інвестування 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://bio.ukrbio.com/ua/articles (дата звернення 26.10.2015 

р.). – Назва з екрана. 


