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ЗАПРОШЕННЯ 

 

Шановні колеги! 
Запрошуємо до участі в роботі Міжнародної науково-практичної конференції 

«Фінансовий сектор Європейського союзу та сталий розвиток: європейський досвід, 
стратегічні орієнтири для України»,  яка відбудеться 6 червня  2019 р.  в Академії праці, 
соціальних відносин і туризму, за адресою м. Київ, Кільцева дорога 3-а. 

  Конференція має на меті стати платформою для обміну досвідом, новими ідеями та   
результатами наукових досліджень, що розкривають різні аспекти функціонування 
фінансового сектора ЄС та України та їх впливу на  сталий розвиток.  Запрошуються  
представники закладів вищої освіти, дослідники, аспіранти, представники органів влади, 
професійних груп, громадянського суспільства, чиї дослідження чи інтереси зосереджені на 
взаємозв'язку між фінансовим сектором та сталим розвитком. 

 
Напрями роботи конференції: 

✓ Секція 1. Сучасні тенденції розвитку фінансового сектору ЄС у контексті сталого 
розвитку: структура, моделі управління, актуальні тенденції,  виклики та суперечності, 
реформування фінансового нагляду та регулювання для посилення ролі фінансового сектору 
ЄС в забезпеченні сталого розвитку. 
✓ Секція 2. Нові інструменти для фінансування сталого розвитку в ЄС та світі: сталі 
фінансові інструменти, інновації на фінансових ринках, зелені інвестиції/фінанси, соціально-
відповідальні інвестиції, проектне фінансування, краудфандинг, фінансова підтримка малого 
та середнього бізнесу, соціального підприємництва та стартапів,   корпоративна соціальна 
відповідальність фінансового бізнесу та інші сталі практики. 
✓ Cекція 3. Впровадження сталих ініціатив у фінансовому секторі України: сучасний стан 
та перспективи розвитку банківських та небанківських фінансових установ у контексті 
сталого розвитку, проблеми та перспективи фінансового сектору у контексті європейської 
інтеграції, впровадження сталих ініціатив українськими фінансовими посередниками, шляхи 
переорієнтації фінансового сектору на забезпечення сталого розвитку економіки України, 
уроки й можливості досвіду ЄС для України. 
 



              
 

Організаційний комітет: 
 Буяшенко В.В. (Україна) - голова організаційного комітету, доктор філософських наук, 

професор, ректор Академії праці, соціальних відносин і туризму. 
 Гуляєва Л.П. (Україна) -  заступник голови організаційного комітету, модуль-лідер, 

керівник проекту «Фінансовий сектор Європейського союзу як рушій сталого розвитку: 
європейська інтеграція, реформи, перспективи мережевої економіки», кандидат 
економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів Академії праці, соціальних 
відносин і туризму.  

 Семигіна Т.В. (Україна)  - доктор політичних наук, доцент, проректор з наукової роботи 
Академії праці, соціальних відносин і туризму. 

 Якуба К.І. (Україна) - доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст 
України, лауреат Премії Української академії аграрних наук, професор кафедри 
фінансів Академії праці, соціальних відносин і туризму. 

 Ткаченко Я.С. (Україна) - кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри 
фінансів  Академії праці, соціальних відносин і туризму. 

 Чорнодід І.С. (Україна) - доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри 
економіки підприємства та менеджменту  Академії праці, соціальних відносин і 
туризму. 

 Шемет Т.С. (Україна) - кандидат економічних наук, доцент, лектор проекту 
«Фінансовий сектор Європейського союзу…» Академії праці, соціальних відносин і 
туризму. 

 Ковтонюк К.В. (Україна) - кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної 
економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана».   

 Козловський Є. (Великобританія) - PhD з економіки, професор, професор кафедри 
міжнародного економічного розвитку та менеджменту SMC університету (Швейцарія), 
Член Британської ради вищої освіти, засновник Міжнародної консультативної групи 
«Exclusivica Ltd», директор Лондонського Центру Європейської стратегії. 

 Буркхардт Т. (Німеччина) - PhD з економіки, професор, завідувач кафедри фінансів 
Університету Кобленц-Ландау. 

 Марзано Дж. (Італія) - PhD з економіки, професор,  завідувач лабораторією 
педагогічних технологій в Резекненський Університет прикладних наук (Латвія), 
Президент приватного науково-дослідного інституту «Екоінстітуто-дель-Фріулі-
Венеція-Джулія (Італія). 

 

Ключові дати та дії учасника конференції 
До 1 червня 2019 Зареєструватися як учасник конференції за посиланням: 

https://goo.gl/forms/hbAWiVDFIVW5AiJn2  
На кожного автора/співавтора подається окрема заявка! 

До 1 червня 2019 Подати тези доповіді організаторам конференції  електронною 
поштою: finsectoreu@socosvita.kiev.ua  
Матеріали приймаються українською або англійською мовами. 

6 червня 2019 Конференція. Орієнтовний порядок роботи: 
9-00-10-00 – реєстрація учасників 
10-00-12-00 – пленарне засідання 
12-00-13-00 – кава-брейк 
13-00-16-00 – робота секцій 
16-00-16-30 – підбиття підсумків конференції 

 

https://goo.gl/forms/hbAWiVDFIVW5AiJn2
mailto:finsectoreu@socosvita.kiev.ua


              
 

Матеріали конференції 
Матеріали конференції будуть видані у вигляді електронного збірника зі збереженням 

авторської редакції матеріалів. Його буде розміщено на сайті Академії праці, соціальних 
відносин та туризму (www.socosvita.kiev.ua) з присвоєнням індексу ISBN та розіслано 
учасникам після конференції.   

Учасники конференції можуть подавати матеріали для публікації до наукового фахового 
видання «Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму» (умови публікації: 
https://www.socosvita.kiev.ua/publishing/bulletin/rules). 

Заявка на участь 
Для участі в конференції просимо до 1 червня 2019 року: 

1) подати електронну заявку на участь у конференції за посиланням: 
https://goo.gl/forms/hbAWiVDFIVW5AiJn2 
2) надіслати на адресу finsectoreu@socosvita.kiev.ua тези виступу з приміткою «Тези на 
конференцію 6 червня 2018_Іванов І.І.».    

Вимоги до тез 
Обсяг – до 2-х сторінок формату А4, кегель 11, шрифт Arial, міжрядковий інтервал – 

одинарний, всі поля – 2 см, посилання в квадратних дужках одразу після цитування. З 
технічних міркувань просимо подавати тези максимум з одним графічним елементом 
(однією таблицею або рисунком), який повинен мати назву.  

Назва файлу: Prizvische_tezy.doc (наприклад, Semigina_tezy.doc).  Зразок тез подано далі. 
Умови участі  

До участі в конференції запрошуються аспіранти, молоді та досвідчені науковці, 
представники фінансового бізнесу, органів влади,  експерти з фінансів,  представники медіа, 
що цікавляться проблематикою розвитку сучасного фінансового сектору. Робочі мови: 
українська, англійська (без перекладу). 

Участь у конференції є безкоштовною. Якщо учасник бажає опублікувати тези в 
електронному збірнику матеріалів конференції та отримати паперовий сертифікат про 
участь, просимо здійснити організаційний внесок (умови вказано далі). Реквізити для оплати 
будуть повідомлені учасникам протягом 7 днів після прийняття оргкомітетом його заявки та 
тез. Витрати на транспорт, харчування та розміщення учасники несуть самостійно,  
організація транспортування та розміщення учасників не є відповідальністю організаторів.  

Можливості Умови участі 
Участь у конференції (присутність та виступ 
на конференції, внесення до програми 
конференції) 

Безкоштовно 

Публікація тез доповіді в електронному 
збірнику матеріалів (збірник буде розміщено 
на сайті АПСВТ (www.socosvita.kiev.ua) з 
присвоєнням індексу ISBN та розіслано 
учасникам після конференції).  
Отримання паперового сертифікату про 
участь у конференції. 

1) для студентів магістратури, аспірантів – 
100 грн. 
2) для докторів наук – безкоштовно. 
3) для аспірантів, викладачів АПСВТ – 
безкоштовно. 
4) для інших учасників – 150 грн. 

Оргкомітет залишає за собою право відхилити заявки та тези, які не відповідають 
тематиці наукового заходу або вимогам до оформлення, не місять наукових результатів.   

https://goo.gl/forms/hbAWiVDFIVW5AiJn2
mailto:finsectoreu@socosvita.kiev.ua


              
 

Контакти для комунікацій 
За додатковою інформацією звертатися до керівника проекту Гуляєвої Людмили Петрівни 
за телефоном: (050) 411-48-12, (044) 526-12-79.   E-mail:  finsectoreu@socosvita.kiev.ua      або  
glp2002@ukr.net 

 
Зразок оформлення тез на конфренцію 

 
ПРАКТИКИ САМООРГАНІЗАЦІЇ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ УКРАЇНИ 

 
Іван Іваненко,  

канд.екон.наук, доцент кафедри фінансів, 
Академія праці, соціальних відносин і туризму 

 
Події, що відбуваються в Україні протягом останнього року, активізували дискурс побудови 

громадянського суспільства. Однією з фундаментальних складових громадянського суспільства 
вважають територіальну громаду, яка відповіднодо українського законодавства є суб’єктом права і 
складовою частиною місцевого управління.  

Традиційні та усталені форми самоорганізації, властиві західним суспільствам, не можуть бути 
механічно скопійовані в Україні в силу ряду причин. Адже в нашій країні існує своя історія діяльності 
органів самоорганізації населення (ОСН). Так, за радянських часів ОСН формувались практично 
лише у вигляді органів громадського нагляду – будинкових, вуличних та квартальних комітетів, 
рідше – комітетів або рад мікрорайонів. Називати ці форми громадської роботи само 
організованими в повному сенсі слова не видається доцільним, оскільких їх діяльність багато в чому 
залежала від місцевих рад та міськвиконкомів. Самі ж комітети розглядались здебільшого як ресурс 
для держжави а не як окреме явище, що має винятково громадську природу і спрямоване на 
потреби громади. [1, с.195]. Про розвиток громади, а тим більше про … 
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