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Мета Міжнародних філософсько-економічних читань:
Координація досліджень провідних представників вітчизняної філософської думки та
економічної науки у галузі проблем, що перебувають на перетині філософського та
економічного знання, зокрема це багатовимірні проблеми соціальної природи грошей та
сутності «фінансової цивілізації».
Розвиток міжнародної наукової співпраці у дослідженні соціальної природи грошей.
Аналіз гуманітарних проблем, викликаних зростанням ролі грошей у соціальному житті.
Вироблення та презентація суспільству сценаріїв узгодження принципів морального,
політичного та економічного вибору.
Теми дискусії:
Фінтех у контекстах фінансової цивілізації
Людина в постнекласичній освіті: ресурси розвитку чи ресурси деградації?
«Освітній вибух»: кого, чому і як вчити?
Перспективи людини в інформаційному світі: модус бажання vs модусу можливості.
Виклики віртуальної реальності: чи може людина довіряти роботу «Софії»?

Програмний комітет:
Голова: Т. С. Смовженко, доктор економічних наук, професор Державного вищого
навчального закладу «Університет банківської справи», член Президії Українського
філософсько-економічного наукового товариства.
Співголова: Ю. А. Габер, доктор політичних наук, професор Вищої школи банківництва, м.
Познань, Республіка Польща, почесний член Українського філософсько-економічного
наукового товариства.
Члени програмного комітету:
В. Г. Бодров, доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства
Університету державної фіскальної служби України, заслужений діяч науки і техніки
України, член Президії Українського філософсько-економічного наукового товариства.
А. А. Гриценко, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України,
заступник директора Інституту економіки та прогнозування НАН України, член Президії
Українського філософсько-економічного наукового товариства.
М. С. Гальченко, кандидиа філософських наук, директор Інституту обдарованої дитини
Національної Академії педагогічних наук України
О. О. Другов, доктор економічних наук, професор, проректор Державного вищого
навчального закладу «Університет банківської справи».
І. В. Жеребило, кандидат філософських наук, доцент, директор Львівського навчальнонеауового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

В. В. Ільїн, доктор філософських наук, професор кафедри економічної теорії Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, Президент Українського філософськоекономічного наукового товариства.
А. Я. Кузнєцова, доктор економічних наук, професор, ректор Державного вищого
навчального закладу «Університет банківської справи».
В. П. Мельник, доктор філософських наук, професор, ректор Львівського
національного університету імені Івана Франка.
С. В. Пролеєв, доктор філософських наук, професор, Президент Філософського фонду
України, головний редактор журналу «Філософська думка»; провідний науковий
співробітник Інституту філософії імені Г. Сковороди НАН України; професор Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
З. Е. Скринник, доктор філософських наук, професор Львівського навчально-наукового
інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», учений секретар Українського
філософсько-економічного наукового товариства.
Н. І. Козьмук, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту та
соціально-гуманітарних дисциплін Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ
«Університет банківської справи».
Робочі мови конференції
Українська. Англійська. Польська. Російська.
Публікація матеріалів:
За матеріалами Міжнародних філософсько-економічних читань у травні 2019 р. буде
виданий збірник наукових праць. Статті подавати до 15 травня 2019 р. робочими мовами
конференції; у файлах WORD 97-2003 обсягом до 20 000 знаків; шрифтом Times New Roman;
14, міжрядковий інтервал 1,5; усі поля по 20 мм. Список використаних джерел в кінці тексту,
посилання в квадратних дужках наскрізні. З метою якісної підготовки текстів до публікації
просимо дотримуватися
вказаного терміну подачі матеріалів. Просимо авторів, які
застосовують комп’ютерний переклад з російської мови на українську, уважніше редагувати
свої тексти після машинного перекладу.
Зразок оформлення першої сторінки:
Володимир Васильович Ільїн,
доктор філософських наук, професор
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, м. Київ
ЛЮДИНА В КОНТЕКСТІ МЕТАФІЗИЧНИХ СМИСЛІВ
ЕКОНОМІЗМУ ТА ФІНАНСИЗМУ
Відкриття вартості – величезне досягнення допитливого людського розуму. У міру розвитку вартості постійно
збільшувалося панування над господарством, що зумовило …
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