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Напрями роботи конференції:
1. Сучасні проблеми та тенденції розвитку фінансово-кредитної системи
України
2. Специфіка управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів
господарювання
3. Взаємодія банківського та реального секторів економіки
4. Ризики функціонування банків та фінансові стратегії в умовах посилення
глобальної фінансової нестабільності
5. Проблеми обліку, аналізу та аудиту діяльності суб’єктів господарювання
у сучасних умовах
6. Проблеми економіки праці, соціально-трудових відносин, демографії та
соціальної політики

7. Проблеми менеджменту, маркетингу та соціальної відповідальності в
державних та бізнесових структурах
8. Математичні моделі в економіці. Статистичні та економетричні методи
аналізу. Задачі фінансової та актуарної математики
Конференція відбудеться 14-15 квітня 2016 року у Львівському
навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» за
адресою: корпус № 5, вул. Жовківська, 53, м. Львів.
Програма
Середа, 13 квітня 2016 року
Прибуття та розселення
учасників
Четвер, 14 квітня 2016 року
9.00 – 10.00 – реєстрація
10.00 – 13.00 – відкриття, пленарне
засідання
13.00 – 13.40 – перерва на обід
13.40 – 17.00 – тематичні засідання

П’ятниця, 15 квітня 2016 року
9.00 – 12.00 – тематичні засідання
12.00 – 12.30 – перерва на обід
12.30 – 13.30 – підведення
підсумків, закриття конференції
14.00 – 17.00 Екскурсія містом
Лева для учасників конференції

Умови участі
Для участі у конференції необхідно до 20 березня 2016 року. надіслати на
електронну адресу liubsconf_2016@ukr.net тези доповіді та заявку двома
файлами з розширенням *.doc, названі прізвищем автора латиною, наприклад:
duma.doc, duma_zajavka.doc. Планується видання збірника тез доповідей в
електронній версії.
Організаційний внесок за участь у роботі конференції – 60 грн. та оплата
публікації тез доповіді – 4 грн. за стор. сплачується учасниками за реквізитами:
ДВНЗ «Університет банківської справи», Банк отримувача ДКСУ м. Київ,
р/р 31250237192072, ЄДРПОУ 34716922, МФО 820172, призначення платежу:
організаційний внесок за участь у XVІ Міжнародній науковій конференції
«ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ», П.І.Б.
учасника. Копію документу про сплату організаційного внеску необхідно
відправити електронною поштою на адресу liubsconf_2016@ukr.net з поміткою
«Оплата».
Витрати на проживання та харчування учасники конференції несуть
самостійно. За бажанням учасників оргкомітет може, за наявності вільних
місць, забронювати поселення у гуртожитку інституту (вартість з особи –
90 грн. за добу) або готелі, поруч з місцем проведення конференції.
Робочі мови конференції

Українська, англійська, польська

Вимоги до оформлення тез доповідей
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-четвертий рядки - шрифт жирний, вирівняний з
правого боку; другий рядок – прізвище та ім’я автора, третій рядок – науковий
керівник, четвертий рядок - навчальний заклад.
Наступні 2-4 рядки – анотація на англійській мові.
У кінці тексту необхідно подати список використаних джерел в порядку
звертання – до 5-ти джерел, шрифт курсив.
Відповідальність за зміст поданих робіт несуть автори та наукові
керівники. Матеріали, надіслані пізніше встановленого терміну до публікації не
приймаються. Оргкомітет залишає за собою право редакційних правок та
відхилення матеріалів, що не відповідають вимогам.
Зразок оформлення
ЧИННИКИ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Швед Інна
Науковий керівник: викладач Гнатів О.А.
Львівський інститут ДВНЗ Університет банківської справи
Shved Inna. DESTABILIZING FACTORS IN FINANCIAL SYSTEM
OF UKRAINE. This research consists of a general analysis of problems of the
Ukrainian financial system. The investigation …
Ефективне функціонування фінансової системи сприяє розбудові
політики фінансової модернізації, важливою складовою якої є фінансова
стабілізація …
1. Гірняк В.В. Управління процесами оптимізації структури капіталу банку:
монографія / В. В. Гірняк, Н. В. Дунас. – Львів, 2014. – 232 с.

Заявка
на участь у XVІ Міжнародній науковій конференції молодих вчених, аспірантів та
студентів «Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи» приуроченій 25-річчю
Незалежності України
Прізвище,ім’я………………………………………………..…...
Студент / аспірант………….....……………..………….………..
Назва ВНЗ……………………………………………...…..……..
Спеціальність/ напрям підготовки………………….....………..
П.І.Б. наукового керівника………………………….....…….…..
Науковий ступінь, вчене звання, посада керівника …………...
Тема доповіді……………………………………………………..
Номер напряму роботи конференції…………………………….
Необхідність бронювання місць у готелі: ………………………
дата приїзду……………….дата від’їзду………………………...
Контактний телефон………………………………………………
Email…………………………………………………………..……

Місце проведення конференції:
Вул. Жовківська, 53 м. Львів. Навчальний корпус № 5
Проїзд до місця проведення конференції: від залізничного
вокзалу до зупинки „Підзамче” – трамвай № 6.

Адреса оргкомітету
пр. Шевченка, 9, м. Львів 79005
e-mail: liubsconf_2016@ukr.net
Телефони для довідок
З питань формування збірника

Лапішко Зоряна Ярославівна, к.е.н., доцент (067) 7289680
Шурпенкова Руслана Казимирівна, к.е.н., доцент (097) 5835056
Дунас Наталія Володимирівна, к.е.н., доцент (067) 9797463

З питань поселення та оплати

Завидівська Ольга Ігорівна, к.е.н., ст. викладач (097) 7520182

