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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК  

УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ 

ПЕРЕТВОРЕНЬ 
 

 До 75-річчя Інституту економіки та фінансів 
Львівської комерційної академії 

 

 
20 листопада 2015  року 

м. Львів 

 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V всеукраїнської науково - 

практичної конференції "Фінансово-економічний розвиток України в 
умовах трансформаційних перетворень" з нагоди святкування 75-річчя 
заснування Інституту економіки та фінансів, яка відбудеться 20 
листопада 2015 року в м. Львові. 

 

У рамках конференції планується робота за наступними тематичними 
секціями: 

1. Проблеми розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах інтеграційних 
перетворень: теорія і практика. 

2.  Перспективи та механізм забезпечення розвитку підприємств в умовах 
трансформації національної  економіки. 

3. Перспективи розвитку банківської системи в умовах євроінтеграції 
України. 

4. Фінансове забезпечення  процесів економічного зростання. 
5. Розвиток фінансових систем у трансформаційних економіках. 

 

Пленарне засідання: 
20 листопада 12:00-14:00 год. (актова зала академії). 

Засідання секцій: 
20.11.15 р.-14:30 -16:30 год. 

Підведення підсумків конференції - 16:30 - 17:00 год. 
 

За результатами буде видано збірник матеріалів конференції. 
Умови участі 

Для участі у конференції необхідно надіслати одночасно: 
1. Заявку на участь у конференції за формою, що вказана в "Оформленні 

заявки на участь в конференції" у цифровому форматі (редактор: Microsoft Word; 
формат файлів - doc). 

2. Варіант тез доповіді у цифровому форматі оформлених згідно "Вимог до 
оформлення тез" (редактор: Microsoft Word; формат файлів - doc). 

3. Відскановану (сфотографовану) копію квитанції про сплату організаційного 
внеску. 

Вищезазначені матеріали необхідно надіслати до 5 листопада 2015 року на 
адресу електронної пошти: konferencia_ief@ukr.net 

Документи повинні бути підписані (назва файлів) за наступним прикладом: 
Петренко_Тези.doc , Петренко_3аявка.dok., Петренко_Квитанція.doc. 

Одержання тез та заявки на участь буде підтверджене повідомленням про їх 
отримання. 

Матеріали конференції будуть розміщені на сайті www.lac.lviv.ua 
 за змістовне наповнення матеріалу відповідальність несе автор публікації; у разі невідповідності 
вимогам організатор відхиляє матеріали. 
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Організаційні внески. Витрати щодо видання збірника матеріалів тез 
конференції здійснюються за рахунок внесків учасників конференції. 
 
Розмір організаційного внеску становить 85 грн., та перераховується за 
наступними банківськими реквізитами: 
Одержувач: Крохта Роман Васильович.  
Ідентифікаційний номер отримувача: 2415711536 
Розрахунковий рахунок: 260582039 
Банк одержувача: ЛОД "Райффайзен Банк Аваль” м. Львів 
МФО банка одержувача: 325570 
Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку № 0599149100 
Крохта Роман Васильович, оплата послуг за організацію конференції 
 

Після сплати організаційного внеску, за умови відповідності тез 
"Вимогам до оформлення тез доповідей" та відповідності "Умовам участі" 
20 листопада 2015 р. матеріали будуть розміщені на сайті. Після публікації 
матеріалів учасникам буде надісланий збірник матеріалів конференції. 

Організатор зобов’язується не підвищувати організаційний збір чи 
вимагати будь-яких інших доплат. 

 
Робочі мови конференції: українська, англійська. 

ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Прізвище, ім'я, по батькові 
2. Науковий ступінь, вчене звання 
3. Посада 
4. Установа (повністю) 
5. Контактний телефон 
6. Поштова адреса (для пересилки збірника) 
7. Електронна адреса  
8. Секція  
9. Назва доповіді 
10. Потреба в готелі (так/ні) 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 Тези доповіді повинні бути виконані на актуальну тему, містити глибоке 
наукове дослідження, грамотно написані і акуратно оформлені. 

 Обсяг - до 3-х сторінок, текстовий редактор Microsoft Word, формат 
сторінки А4, орієнтація - книжкова, поля - 20 мм; шрифт – Time New 
Roman кегель – 14, міжрядковий інтервал - 1, абзацний відступ – 10 мм; 

 Перший рядок - прізвище, ім'я та по батькові (повністю) (шифр курсив, 
напівжирний, кегель 12, вирівняний за лівою стороною, абзацний  відступ 
 9 см);  

 Другий - науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи автора 
(шифр курсив, кегель 12, вирівняний за лівою стороною, абзацний  
відступ  9 см);  

 Третій - назва тез (шифр напівжирний, великі літери, кегель 14, 
вирівняний по центру); 

 Виклад матеріалу - без рубрикацій (вирівняний за шириною);  
 Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках - [2, с. 56], де 

перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, 
друге - номер сторінки.  

 Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен 
бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного 
опису (Форма 23). Приклади оформлення бібліографічного опису 
наведено в "Бюлетені ВАК України. – 2009. – № 5. – C. 26-30) (шифр курсив, 
кегель 12, вирівняний за шириною). 

Науковий комітет 
Голова оргкомітету: 
Куцик П. О. професор, ректор Львівської комерційної академії 
Члени оргкомітету: 
Семак Б. Б. професор, проректор з наукової роботи ЛКА 

Кузьмін О. Є. 
професор, директор Інституту економіки і менеджменту НУ 
"Львівська політехніка", почесний доктор ЛКА "Honoris 
Causa" 

Башнянин Г. І. професор, завідувач кафедри економічної теорії ЛКА 

Яремко І. Й. професор кафедри обліку та аналізу НУ "Львівська 
політехніка" 

Сава А. П. ст. науковий співробітник, к.е.н., голова Наукового клубу 
"SOPHUS" 

Організаційний комітет 
Голова оргкомітету: 
Герасименко Т. О. доцент, директор Інституту економіка та фінансів ЛКА 
Члени оргкомітету: 
Бачинський В. І. професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку ЛКА 
Васильців Т. Г. професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту ЛКА 
Гринкевич С. С. професор, завідувач кафедри економіки підприємства ЛКА 
Копилюк О. І. професор, завідувач кафедри банківської справи ЛКА 
Редченко К. І. професор, завідувач кафедри аудиту ЛКА 

Лупак Р. Л. доцент, заступник директора Інституту економіки та 
фінансів з наукової роботи ЛКА 

Бойко Р. В. доцент, заступник директора Інституту економіки та 
фінансів з навчально-методичної роботи ЛКА 

Марценюк Р. А. доцент кафедри бухгалтерського обліку ЛКА 
Координати оргкомітету 

Львівська комерційна академія, 79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10 
Контактна особа: Лупак Руслан Любомирович, тел. 097 264 81 26 

Тел.: (032) 295-81-29; 295-81-84; 240-34-39 
Web-сторінка: www.lac.lviv.ua 
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