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XІV Міжнародна науково-практична конференція

Шановні колеги!

24 травня 2019 року ДВНЗ «Університет банківської справи» проводить
XІV Міжнародну науково-практичну конференцію «Інтеграція України у
європейський та світовий фінансовий простір» на базі Львівського навчальнонаукового інституту.

Розвиток економіки України відбувається в умовах поглиблення інтеграційних
процесів, насамперед у фінансовій сфері. Під впливом розвитку світової економіки
сьогодні з’являються нові фінансові установи, інструменти, продукти й технології, які
створюють перспективні умови та можливості на фінансовому ринку. Разом з тим, існує
ряд потенційних ризиків розвитку фінансової системи, що потребує розроблення заходів
щодо їх нейтралізації. Усе це відкриває широке поле для наукових дискусій та
напрацювання нових теоретичних положень і практичних рекомендацій.
Запрошуємо до участі в конференції науковців, освітян, представників органів
державної влади, фахівців фінансово-кредитних установ, а також усіх, хто цікавиться
проблемами інтеграції України у європейський та світовий фінансовий простір.
Тематичні напрями конференції
 Тенденції розвитку економіки в умовах євроінтеграції і глобалізації: макро- та
мікроекономічні аспекти, технології моделювання та інформаційні рішення
 Фінансово-кредитні системи в умовах сучасних глобалізаційних викликів
 Актуальні питання обліку, оподаткування, аналізу та аудиту в умовах
глобалізації та євроінтеграції
 Менеджмент та соціально-гуманітарний контекст інтеграційних процесів
План роботи конференції
Четвер, 23 травня 2019 року
Прибуття та розселення учасників
П’ятниця , 24 травня 2019 року
09.30 – 10.00
– реєстрація учасників конференції
10.00 – 12.00
– відкриття конференції, пленарне засідання
12.00 – 12.30
– перерва, кава-брейк
12.30 – 16.30
– секційні засідання
16.30 – 17.00
– підведення підсумків, закриття конференції
Умови участі
До участі запрошуються вчені, науково-педагогічні працівники, фахівці
Національного банку України, комерційних банків, представники органів державної влади,
наукових установ.
Планується видання збірника тез доповідей.
Для участі у конференції необхідно до 25 квітня 2019 року надіслати на електронну
адресу liubs_conf@ukr.net тези доповіді, заявку та копію документа про сплату
організаційного внеску у файлах із розширенням *.docx, названі прізвищем автора
латиною, наприклад: duma.docx, duma_zajavka.docx, duma_oplata.docx
Організаційний внесок за участь у роботі конференції – 113 грн. та оплата публікації
тез доповіді – 55 грн. за одну сторінку сплачується учасниками за реквізитами:
ДВНЗ «Університет банківської справи»,
Банк отримувача ДКСУ м. Київ,
р/р 31250237192072,
ЄДРПОУ 34716922,
МФО 820172,
призначення платежу: оргвнесок за участь у конференції ЛННІ 24.05.2019, П.І.Б. учасника.

Витрати на проживання та харчування учасники конференції несуть самостійно. За
бажанням учасників оргкомітет може, за наявності вільних місць, забронювати поселення
у готелі інституту.

Робочі мови конференції
Українська, англійська, польська, російська.
Вимоги до оформлення тез
Обсяг тез – 2-3 сторінки формату А4. Текст слід підготувати в редакторі Word,
шрифтом Times New Roman, розмір 14, через півтора інтервали, поля – 20 мм, абзацний
відступ – 10 мм.
Перший рядок – великими літерами назва доповіді (шрифт жирний, вирівняний по
центру). Другий-третій рядки – шрифт жирний, вирівняний з правого боку; другий рядок –
прізвище та ініціали автора, третій рядок – установа.
Наступні 2-4 рядки – анотація на англійській мові.
Оргкомітет залишає за собою право редакційних правок та відхилення матеріалів, що
не відповідають вимогам.
Зразок оформлення тез

ЧИННИКИ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Дума І.І.
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Duma I. DESTABILIZING FACTORS IN FINANCIAL SYSTEM OF
UKRAINE. This research consists of a general analysis of problems of the Ukrainian
financial system. The investigation …

Увага!

Оргкомітет приймає наукові статті для опублікування у збірниках наукових праць,
включених до переліку фахових видань України з економічних наук і представлених в
міжнародних наукометричних базах даних:
 «Вісник Університету банківської справи» (сайт наукового збірника:
http://visnuk.ubsnbu.edu.ua/ )
Статті слід надсилати на адресу visnuk_ubs@ukr.net
 «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України» (сайт наукового
збірника: http://ird.gov.ua/sep/sep00/p34vs )
Статті слід надсилати на адресу zbirnyk.ird@gmail.com

Заявка
на участь у ХІV Міжнародній науково-практичній конференції
«Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір»
Прізвище, ім’я, по батькові …………………………………………….…………………...
Назва доповіді…………………………………………………………….…………….…….
Посада, науковий ступінь, вчене звання …………………………………….……………..
Місце роботи …………………………………………………………………………….……
Поштова адреса ……………………………………………………………………….………
Контактний телефон, e-mail …………………………………………………………….……
Планується (потрібне виділити):
 участь в роботі конференції як слухач;
 виступ з доповіддю (до 10 хвилин);
 публікація тез доповіді (заочна участь)
Поселення в готелі Інституту:
 так: дата приїзду___________ ; дата від’їзду_______________
 не потрібно.

Адреса оргкомітету
пр. В.Чорновола, 61, м. Львів 79019
e-mail: liubs_conf@ukr.net
Відповідальний секретар
к. е. н., завідувач сектору з науково-організаційної та аналітичної роботи
науково-дослідної частини ДВНЗ «Університет банківської справи»
Дудинець Лідія Анатоліївна, тел. (099) 040-81-92, (067) 929-06-46

