
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ТА МИТНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

Тематичні напрями роботи симпозіуму 
 

1. Адаптація механізмів державного регулювання 
зовнішньоекономічної та митної діяльності в умовах 
європейської інтеграції України (інтегроване управління 
кордонами; гармонізація українського митного та податкового 
законодавства з європейським; механізми попередження та 
боротьби з економічною злочинністю, шахрайством і корупцією у 
приватному та державному секторах; адміністративне та 
інституційне реформування зовнішньоекономічної та митної 
діяльності; тарифне і нетарифне регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності; інструментальне забезпечення захисту торгівлі на 
міжнародних ринках; митний механізм розвитку міжнародного 
торговельного середовища; лібералізація засад заснування 
підприємницької діяльності; механізми розвитку торгівлі послугами 
та електронної торгівлі; активізація економічного, фінансового та 
галузевого співробітництва)  

2. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
бізнес-структур в умовах імплементації Угоди про асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом (інноваційно-
інвестиційний розвиток суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; 
фінансово-економічний механізм підвищення ефективності та 
результативності зовнішньоекономічної діяльності підприємств; 
напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 
підприємств на закордонних ринках; проблеми та перспективи 
розвитку окремих видів зовнішньоекономічної діяльності в Україні; 
напрями удосконалення системи менеджменту суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності; управління зовнішньоекономічною 
діяльністю підприємств різних сфер діяльності (туризм, торгівля, 
промисловість тощо)  

Місце проведення 

симпозіуму:  

Національний університет 
«Львівська політехніка» 
204, Конференц-зал,  
гол. корпус,                                            
м. Львів,  
вул. С. Бандери, 12 

 

Робочі мови 

симпозіуму 

 українська 
 англійська  
 польська 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

ІІ Міжнародного науково-практичного 
симпозіуму «Проблеми управління 
зовнішньоекономічною та митною 
діяльністю в умовах європейської 

інтеграції України», 

який відбудеться 24 квітня 2015 року 

у Національному університеті 

«Львівська політехніка» (м. Львів, Україна) 

 

До участі в симпозіумі запрошуються: 

представники державних органів влади та 
підприємств (організацій), студенти, 

аспіранти, докторанти, викладачі, науковці 
та усі зацікавлені особи 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 24 квітня 2015 р.                                           м. Львів 

Міністерство освіти і науки України 
Національний університет «Львівська політехніка» 

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту 
Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності 

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва 
Університет «Вища школа бізнесу» (Польща) 

Державна школа технології і економіки (Польща)  

ІІ Міжнародний науково-практичний симпозіум  

До 50-річчя Інженерно-економічного факультету (Навчально-наукового інституту                        
економіки і менеджменту) Львівської політехніки 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

МАТЕРІАЛІВ 

Тези доповідей обсягом 1 
повна сторінка формату А4 
слід підготувати в редакторі 
Word for WINDOWS версії 2007 
і вище. Гарнітура Times New 
Roman, розмір шрифту – 11, 
інтервал між рядками – 1, 
відступи з усіх боків – 2 см. 
Номери сторінок не 
проставляються. 

Літературні джерела 
оформляються згідно чинних 
бібліографічних вимог. 
Посилання в тексті на 
літературу подається у 
квадратних дужках, наприклад 
[2, с. 4]. Кількість 
використаних літературних 
джерел  –  не більше 5.  

У тезах доповідей не 
подавати ілюстрованого 
матеріалу. 

Оргкомітет залишає за собою 
право часткового редагування 
або відхилення матеріалу, що 
не відповідає вимогам. 

Структура тез: прізвище та 
ініціали автора і співавторів 
(не більше 3-х) – справа 
великими літерами. 
Наступний рядок – назва 
установи. Через два 
інтервали –назва тез 
великими літерами (по 
центру, напівжирним); через 
два інтервали – текст (див. 
приклад).  

 

ДЛЯ УЧАСТІ У СИМПОЗІУМІ НЕОБХІДНО ДО 10.04.2015 р. 

(включно) 

1. Надіслати на електронну адресу оргкомітету (zmd_symp@ukr.net):  

- заявку на участь у симпозіумі;  
- електронний варіант тез; 
- скановану копію документа про сплату оргвнеску.  
Назви тез, заявки та копії документа про сплату оргвнеску повинні 

відповідати прізвищу автора (першого з авторів). Наприклад, Melnyk_tezy.docх, 
Melnyk_zayavka.docх, Melnyk_kvytanciya.docх.  

2. Після трьох робочих днів після отримання пакету документів 
оргкомітет електронною поштою надсилає автору повідомлення про отримання 
матеріалів та результати їхнього розгляду. Оргкомітет залишає за собою право 
відхиляти тези, якщо вони не відповідають зазначеним вимогам.  

3. За результатами симпозіуму учасники отримають електронний збірник 
матеріалів. Тези також будуть розміщені на сайті                                                       

http://science.lp.edu.ua/puzmd. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Вартість публікації у збірнику тез 
доповідей складає 100 грн.  

 

Платіжні реквізити для сплати 

організаційного внеску: 

Поповнення карткового рахунку 
4731217111749121 (через термінали 
ПАТ КБ «Приватбанк») 

Одержувач: Передало Христина 
Станіславівна  

Призначення платежу: за участь у 
симпозіумі 

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ПЕРЕДАЛО Х.С. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

 

РОЗВИТОК ТРАНСКОРДОНННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У КОНТЕКСТІ 

ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

 

 

У ринкових умовах господарювання…. 

 

Література: 

1. Кушак М.М. ….. 

ВЗІРЕЦЬ ЗАЯВКИ 

ЗАЯВКА 

на участь у ІІ Міжнародному науково-практичному симпозіумі «Проблеми 

управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю» 

Прізвище, ім`я, по-батькові   

Назва організації   

Посада   

Науковий ступінь, вчене звання   

Назва доповіді   

Назва тематичного напрямку   

Поштова адреса   

Контактний телефон   

E-mail:   

Форма участі:  

- очна 

- заочна 

  

mailto:zmd_symp@ukr.net


 
  
 

Координатори 
оргкомітету 

Передало Христина 

Станіславівна  

+38 067 775 61 62 

(з питань опублікування 

тез) 

 

Петришин Наталя 

Ярославівна  

+38 068 750 00 05 

(з організаційних питань) 

Адреса оргкомітету конференції 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Навчально-науковий інституту економіки і менеджменту 

Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності (ЗМД)  

(IV навчальний корпус, к. 513) 

вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013  

 
Номери телефонів:  
 +38 (032) 258-27-25 
 +38 (032) 258-22-10 (факс) 
 
E-mail:  
zmd_symp@ukr.net 
 
Веб-ресурс: 
http://www.lp.edu.ua/node/2428 
 
Facebook: 
http://www.facebook.com/zmd.inem  

 

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ! 

 

 

mailto:zmd_symp@ukr.net
http://www.facebook.com/zmd.inem

