
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова оргкомітету: 

Ковалів В.М., к.е.н., доцент, декан економічного факультету 

ЛНАУ, голова оргкомітету 

Грицина О.В., к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування ЛНАУ, заступник голови 

оргкомітету 

Члени оргкомітету: 

Онисько С.М., к.е.н., професор кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування Львівського НАУ 

Пасічник Ю.В., д.е.н., професор, головний науковий 

співробітник відділу фінансово-кредитної та податкової 

політики Національного наукового центру «Інститут аграрної 

економіки», 

Давиденко Н.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів 

Національного університету біоресурсів і природокористування 

України 

Дема Д.І., к.е.н., професор кафедри фінансів і кредиту 

Поліського національного університету 

Мальований М.І.  д.е.н., професор кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування Уманського НУС 

Горбовий А.Ю., д.т.н., професор, директор Навчально-

наукового інституту інформаційних технологій Університету 

державної фіскальної служби України 

Синявська Л.В., к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування Львівського НАУ  

Рубай О.В., к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування Львівського НАУ  

Агрес О.Г., к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування Львівського НАУ 

Шолудько О.В., к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування Львівського НАУ 

Тофан І.М., к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування Львівського НАУ  

Колодій А.В., к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування Львівського НАУ  

Східницька Г.В., к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування Львівського НАУ 

Томашевський Ю.М, к.е.н., доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування Львівського НАУ  

Марків Г.В., к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування Львівського НАУ  

Відповідальний секретар: 

Богач М.М.,  к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування Львівського НАУ 

 

 

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Кафедра фінансів, банківської справи та 

страхування Львівського національного аграрного 

університету запрошує до участі в конференції 

викладачів, науковців, практиків, аспірантів, 

магістрантів та студентів для обговорення 

питань за наступними напрямками: 

1. Державні фінанси в умовах Євроінтеграції 

України. 

2. Страховий ринок України в світовому 

страховому просторі. 

3. Управління фінансами суб᾿єктів 

господарювання в ринкових умовах. 

4. Вітчизняна банківська система та її роль у 

забезпеченні економічної стабільності держави. 

5. Фінансова безпека як запорука незалежності і 

сталого розвитку. 

6. Фінансово-кредитне забезпечення та податкове 

регулювання суб’єктів підприємницької 

діяльності.  

7. Сучасні тенденції розвитку фінансового ринку. 

8. Перспективи інноваційного розвитку науки і 

вищої економічної освіти. 

9. Соціально-економічні аспекти розвитку 

економіки 

 

Мета заходу: обговорення теоретичних та 

прикладних аспектів вдосконалення фінансово-

кредитного механізму забезпечення інноваційного 

розвитку аграрного сектору економіки та 

сільських територій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Доповіді будуть опубліковані для обговорення 20 

травня у формі електронного збірника матеріалів 

конференції на сторінці кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування Львівського НАУ за 

електронною адресою 

http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/f-s/ekon/fik/news.html 

 

Робочі мови конференції: 

українська, польська, англійська 

 

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА 

 

 

Для участі в конференції необхідно  

до 5 травня 2021 р. заповнити 

реєстраційну форму та прикріпити 

тези доповіді за посиланням 

Реєстрація онлайн 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/f-s/ekon/fik/news.html
https://forms.gle/pi33eRz5SKW7AEMo6


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

1. Обсяг доповідей 1-3 сторінки 

(українською, англійською, польською 

мовою). 

2. Параметри тексту та сторінки: шрифт 

Times New Roman, кегль 14, міжрядковий 

інтервал 1, усі поля – 2 см., вирівнювання по 

ширині.  

3. В правому куті прізвище, ініціали 

автора, наступний рядок – посада (для 

студентів спеціальність, освітній ступінь, 

курс), наступний рядок – назва навчального 

закладу. Нижче через пробіл назва доповіді 

(жирними прописними літерами по центру). 

Нижче через пробіл подається текст доповіді. 

В кінці тексту через один пробіл наводиться 

Список використаних джерел (за наявності). 

4. Оформлення графічного матеріалу: 

рисунки, виконані на комп’ютері або 

скановані, заверстуються в текст, не виходячи 

за поле набору; таблиці також заверстуються в 

текст. Обсяг графічного матеріалу повинен 

бути мінімальним. 

5. Тези не підлягають додатковому 

редагуванню, повинні бути ретельно вивірені. 

6. Відповідальність за висвітлений 

матеріал у тезах несуть автори доповідей. 

7. Оргкомітет залишає за собою право не 

приймати до розгляду матеріали, оформленні 

з відхиленням від зазначених вимог. 

 

 

Зразок оформлення тексту доповіді 

Петренко П.П. 

доцент кафедри фінансів 

Львівський національний аграрний університет 

  

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО 

СТРАХОВОГО РИНКУ 

 

На сучасному етапі розвитку фінансового ринку 

потреби … 

 

Список використаних джерел 

1. Петренко А.П. Аграрні розписки в Україні як 

сучасний інструмент фінансування аграрного сектору 

держави. Аграрна економіка. 2017. № 10(3–4), С. 35–42. 

 

 

 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

 (067) 79-86-516 

 (066) 85-98-220 –к.е.н., доцент  

Богач Мар᾿яна Мирославівна 
Е-mail: bogachmm@gmail.com 
 

АДРЕСА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

80381 Україна, Львівська область,  

Жовківський район,  

м. Дубляни, вул. В. Великого, 1 

Львівський національний аграрний 

університет 

Кафедра фінансів, банківської справи та 

страхування 
 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР 

 «ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ» 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

САДІВНИЦТВА 

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ) 

 

 
 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
на Всеукраїнську  

науково-практичну інтернет-конференцію 

«ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-

КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

ЕКОНОМІКИ ТА СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЙ»,  

 
20 ТРАВНЯ 2021 р. 

 

Україна, м. Дубляни 


