
ЗАЯВКА 

на участь в роботі  

VІ Міжнародної  

науково-практичної конференції 

«Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики» 

 
Прізвище _________________________________ 

Ім'я ______________________________________ 

По батькові _______________________________ 

Назва організації___________________________ 

__________________________________________ 

 

Посада ___________________________________ 

Науковий ступінь __________________________ 

Вчене звання ______________________________ 

Поштова адреса (з індексом)_________________ 

__________________________________________ 

Телефон/факс  _____________________________ 

Е-mail ____________________________________ 

Назва і номер секції________________________ 

Назва доповіді ______________________ 

 

Планується (потрібне виділити):  

 участь в роботі конференції як слухач; 

 виступ з доповіддю (до 10 хвилин); 

 публікація тез доповіді (заочна участь); 

 публікація статті; 

 участь в роботі круглого столу (зазначити 

номер круглого столу). 

 

 

 

_____________  ________________ 

Дата    Підпис 

 

 

 

 

АДРЕСА  

організаційного комітету  

Міжнародної науково-практичної 

конференції 

«Фінансово-кредитна діяльність: проблеми 

теорії та практики»  

Харківський навчально-науковий інститут  

ДВНЗ «УБС», 

61174, Україна, м. Харків, пр. Перемоги, 55 
 

Контакти: 

Тел. +38 (050) 615-26-27 - завідувач кафедри 

фінансів банківської справи та страхування  

ХННІ  ДВНЗ «УБС» Азаренкова Галина 

Михайлівна  

E-mail: azarenkova.galina@khibs.ubs.edu.ua 

Для іноземних учасників: 

Тел. +38 (097) 708-66-45 - доцент кафедри 

фінансів банківської справи та страхування  

ХННІ ДВНЗ «УБС» Біломістний Олексій 

Миколайович  

E-mail: bilomistniy.oleksiy@khibs.ubs.edu.ua 
 

ПРОЇЗД: 

Від залізничного вокзалу ст. м. «Південний вокзал» 

до ст. м. «Перемога»  

ГОТЕЛІ НАШОГО МІСТА: 

«ХАРКІВ», пл. Свободи, 7, тел.(057) 7580008, 

7580153; «МИР», пр-т Науки 27а,  

тел.: (057) 7205543, 3402330.  

Оргкомітет конференції не надає послуги з 

розміщення в готелях м. Харкова. 

Інформацію про інші готелі можна отримати 

на сайті "Харків. Золоті сторінки" за адресою 

http://www.goldenpages.ua 

 

Інформаційна підтримка: 

Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики» 

(реферується у наукометричній базі даних 

Web of Science) 

http://fkd.org.ua 
 

Міністерство освіти і науки України 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 
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(м. Гахенбург, Німеччина) 

Краківський економічний університет  
(м. Краків, Республіка Польща) 

Балтійська Міжнародна Академія  
(м. Рига, Латвійська Республіка) 

Поліський державний університет  
(м. Пінськ, Республіка Білорусь) 

Університет Міколаса Ромеріса 
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Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас до участі в VІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Фінансово-
кредитна діяльність: проблеми теорії та 
практики», яку проводить ДВНЗ «Університет 
банківської справи» на базі Харківського навчально-
наукового інституту. 

Мета конференції – обговорення наукових і 
практичних проблем фінансово-кредитної 
діяльності різних країн. 

Тематичні напрями конференції: 
1. Фінансові інститути та інструменти в умовах 
глобалізації. 
2. Актуальні питання розробки і впровадження 
 бухгалтерського обліку, аналізу, контролю і 
оподаткування підприємницької діяльності  
3. Професійний менеджмент у сучасних фінансово-
кредитних установах 

В рамках конференції буде проведено Круглі 
столи: 
1. «Бюджетно-податкова політика в умовах світових 
інтеграційних процесів» 
2. «Розвиток компетенцій сучасного банкіра та шляхи 

їх формування в системі вищої економічної освіти»; 
За результатами  конференції 

передбачається видання: 
 статей у фаховому журналі (мова – 

українська, російська, англійська) ; 
 тез доповідей у спеціальному збірнику (мова: 

українська, російська, англійська) на електронному 
носії (розміщення в мережі Інтернет на сайті 
інституту)  

Проїзд, проживання та харчування здійснюються 
за рахунок учасників конференції. 

Організаційний внесок за участь в роботі 
конференції  складає 250 грн.. Оплата здійснюється 
при реєстрації або за реквізитами: ДВНЗ 
«Університет банківської справи», Банк ДКСУ у м. 
Києві, р/р 31250237192072, код ЄДРПОУ 34716922, 
МФО 820172, призначення платежу: організаційний 
внесок за участь в конференції «Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми теорії та практики», П.І.Б. 
учасника.  

Робочі мови: українська, англійська, російська. 
З повагою, ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  КОМІТЕТ 

 
 
 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
Для включення доповіді в програму 

конференції необхідно надати в оргкомітет: 
- заявку учасника конференції; 
- тези доповіді або статтю; 
- скан-копію документа про сплату оргвнеску 

 
Проводиться електронна реєстрація учасників на 

сайті  http://khibs.ubs.edu.ua/naukova-
diyalnist/mizhnarodni-naukovi-

konferencii/mizhnarodna-naukovo-praktichna-
konferenciya-finansovo-kreditna-diyalnist-problemi-

teorii-ta-praktiki/ 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  

СТАТЕЙ І ТЕЗ  
Тези доповідей прикріплюються в електронній формі 

при реєстрації, надруковані на аркушах формату А4 через 1 
інтервал. Обсяг до 3-х сторінок зі списком літератури (для 
тез), включаючи рисунки, таблиці, список літератури. Текст 
має бути вирівняний з обох сторін (шрифт Times New 
Roman, кегль 14). Всі нетекстові об'єкти створювати 
вбудованими засобами Word. Поля 25 мм. Рисунки, схеми, 
формули та таблиці не повинні виходити за поля. Сторінки 
не нумеруються. Слова друкуються без переносів.  
 

До публікації у спеціалізованому виданні приймаються 

виключно статті за авторством (або співавторством) учених 

з науковим ступенем. Детальні вимоги до оформлення та 

оплати статті – 

http://fkd.org.ua/about/submissions#onlineSubmissions 

 
Всі матеріали, оформлені згідно з 

вимогами, повинні надійти до оргкомітету 

не пізніше 1 березня 2019 року. 
 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

Голова: Кузнєцова А.Я. – д.е.н., проф., ректор ДВНЗ 

«Університет банківської справи» 

 

Члени програмного комітету: 

Барановський О.І.– д.е.н., проф., проректор з наукової 

роботи ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Амоша О.І. - д.е.н., проф., Президент Академії економічних 

наук України. 

Кизим М. О. – д.е.н., проф., директор Науково-дослідного 

центру індустріальних проблем розвитку НАН України, Член-

кореспондент НАН України 

Келлер Еріх – ректор Вищої школи - Університету 

прикладних наук Федерального банку Німеччини 

(м. Гахенбург, Німеччина) 

Бука С.А. – Голова сенату Балтійської Міжнародної Академії 

(м. Рига, Латвійська Республіка) 

Почтовські О. – хаб. доктор, проф., проректор з наукової 

роботи Краківського економічного університету (м. Краків, 

Республіка Польща) 

Шебеко К.К. – д.е.н., проф., ректор Поліського державного 

університету (м. Пінськ, Республіка Білорусь) 

Альгирдас Монкевичус – проф, ректор  Університету 

Міколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литовська Республіка) 

Папава В. – д.е.н., академік, ректор Тбіліського державного 

університету ім. Івана Джавахішвілі   

Гурбанов Н. – к.е.н., доц., декан факультету інформаційних 

технологій Азербайджанського державного економічного 

університету   

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

Голова: Самородов Б.В. – д.е.н., проф., академік АЕН, 
директор Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ 
«Університет банківської справи» 
 
Члени організаційного комітету: 
Іванов Ю. Б. – д.е.н., проф., заст. директора з наукової 
роботи Науково-дослідного центру індустріальних проблем 
розвитку НАН України 
Ляшенко В.І. – д.е.н., проф., віце-президент Академії 
економічних наук України 
Азаренкова Г.М. – д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування  ХННІ  ДВНЗ «УБС» 
Біломістний О.М. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування  ХННІ  ДВНЗ «УБС» 

Мірошник О.Ю. – к.е.н., с.н.с.  дослідницького сектору 
науково-дослідної частини ДВНЗ «УБС» 
Носова О.В. – д.е.н., проф., менеджменту та соцiально-
гуманiтарних дисциплiн  ХННІ  ДВНЗ «УБС» 
Піскунов Р.О. – к.е.н., доц., завідувач кафедри обліку та 
оподаткування ХННІ  ДВНЗ «УБС» 

 

УДК 321.524 

 

Іванов І.І. 

головний економіст ТОВ «Успіх», 

аспірант ДВНЗ «Університет  

банківської справи» 

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ 

ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

 

В сучасних умовах розвитку економіки …………. 


