
 

«Актуальні проблеми науки і практики: сталий розвиток в умовах воєнного стану» - це 
міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам'яті д.е.н., професора, ректора 
Львівського університету бізнесу та права Горбоноса Федора Володимировича. Матеріали 
конференції будуть схвалені до публікації Вченою радою Львівського університету бізнесу та права 
і опубліковані у електронному вигляді з присвоєнням DOI на основі ліцензії CC-BY 4.0 
(International). Додатково планується обмежений тираж друкованих екземплярів. 

Тематика. До збірника матеріалів конференції приймаються публікації з усіх дисциплін. Також 
запрошуємо усіх, хто був знайомий з Федором Володимировичем, за бажанням, написати декілька 
слів спогадів чи історію про співпрацю. Ця інформація буде узагальнена у меморіальному розділі 
видання.  

Варіанти участі: 
1. Участь у конференції безкоштовна. Матеріали будуть рекомендовані до публікації Вченою 
радою Університету і розміщені на офіційному веб-сайті у вільному доступі, а також проіндексовані 
у наукометричній базі OpenAIRE. Публікація у збірнику матиме статус апробаційної, що відповідає 
вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
2. За бажанням Ви можете замовити друкований примірник видання. У такому випадку вартість 
участі складе 350 грн., що включатиме один примірник і сертифікат про підвищення кваліфікації 
(0,5 кредити ECTS, 15 год.).  

Дати: Прийом матеріалів до 25 грудня 2022; матеріали будуть опубліковані після завершення 
редакційного процесу, друковані примірники будуть розіслані протягом одного місяця з дня 
публікації електронного макету.    

Тип видання: електронне/друковане. 
Мова публікації: українська, німецька, англійська, польська, словацька. 

Вимоги до публікації: 
1. Матеріал повинен: відповідати проблематиці конференції, містити елементи наукової новизни та практичні 

рекомендації, не містити плагіату; обсяг матеріалу 2-5 сторінок; формат А4, поля 2 см, відступ 1 см, інтервал 1, 
шрифт Times New Roman 14 пт, рисунки, таблиці, формули не виходять за межі полів; містити повні дані про 
авторів (ім’я, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце праці, ORCID у вигляді посилання); список 
використаних джерел за ДСТУ 8302:2015. Ви можете завантажити шаблон за посиланням.  

2. Текст доповіді і спогади про професора Федора Володимировича надсилайте на адресу редактора 
qqbkqq@gmail.com.  

3. Якщо Ви бажаєте отримати друкований примірник, разом з текстом надішліть документ про оплату 
(скан/фото/скріншот) і поштові дані для отримання (номер телефону отримувача, адреса/номер відділення 
Нової пошти; поштові витрати не включені).  

Реквізити для оплати: 
Призначення: за участь у конференції, Прізвище, Ініціали. 
Сума: 350 грн. 
1. За токеном (посилання приведе Вас на сторінку оплати): 
https://next.privat24.ua/payments/form/{"token":"77413b8c-7612-4ac7-b254-3b25ea3abac6"} 
2. З додатку Приват24 за номером IBAN (Платежі – пошук за IBAN). 
UA343052990000026002001009294 
3. У будь-якій системі оплати, терміналі або банку за реквізитами: 
Отримувач: Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права» 
ЄДРПОУ (ЗКПО):  32408165 
UA343052990000026002001009294 в АТ КБ «Приватбанк» м. Львова, МФО 305299 
4. Картою будь-якого банку через систему LiqPay: 
https://www.liqpay.ua/checkout/i5252985755 
 
Редактор: Богдан Кошовий, qqbkqq@gmail.com 
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