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Міжнародна
науково-практична
конференція

5-6 квітня

“Україна в умовах реформування
правової системи: сучасні реалії
та міжнародний досвід”.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ДОРОГІ ДРУЗІ!

В умовах глобальних економічних і політичних змін, які відбуваються в

Україні, ми прагнемо досягти якісного розвитку відносин з міжнародним
співтовариством в усіх сферах. В цьому контексті ми приділяємо особливу увагу
розвитку взаємовигідного освітньо-наукового співробітництва.

5-6 квітня у м. Тернополі на

Юридичному факультеті Тернопільського
національного
економічного
університету
відбудеться
ІV
Міжнародна
науково-практична конференція “Україна в умовах реформування правової системи:
сучасні реалії та міжнародний досвід”.

Головною

метою
конференції
є
активізація
міжнародного
освітньо-наукового співробітництва, обмін практичним досвідом, привернення уваги
провідних наукових та ділових кіл до нових перспектив, що відкриваються на
українському ринку освітніх послуг, демонстрація позитивних змін у формуванні
привабливого інвестиційного клімату в Україні.

Ця міжнародна зустріч вчених та практиків, буде присвячена правовим,

економічним, політичним та культорологічним аспектам європейської інтеграції
України. Одним із важливих акцентів конференції є можливість обговорити наукові
здобутки, нові ідеї, зустріти давніх друзів і налагодити нові контакти з колегами із
різних країн.

Запрошую Вас, взяти участь у роботі конференції. Впевнений, що Ваша

присутність на ній надасть суттєвий імпульс розвитку співробітництва між нашими
країнами (університетами, науковими школами).
Очікуючи на зустріч з Вами у Тернополі,
щиро Ваш

декан Ю Ф ТНЕУ Сергій Банах

ІV

2019

International
conference

5-6-th of April

“Ukraine in conditions of reforming of
legal system: modern realities and
international experience”.

Dear Sir/Madam,

In the context of the global economic and political changes taking place in

Ukraine, we strive to achieve a qualitative development of relations with the international
community in all spheres. In this context, we pay particular attention to the development
of mutually beneficial educational and scientific cooperation.

In April 5-6, 2019 the IV International Scientific and Practical Conference

«Ukraine in conditions of reforming of the legal system: modern realities and international
experience» will be held in Ternopil at the Faculty of Law, Ternopil National Economic
University.

The main goal of the conference is to activate international educational and

scientific cooperation, exchange of practical experience, attract the attention of leading
scientific and business circles to the new perspectives opening on the Ukrainian market of
educational services, demonstrate the positive changes in the formation of an attractive
investment climate in Ukraine.

This international meeting of scientists and practitioners will be dedicated to the

legal, economic, political and cultural aspects of Ukraine's European Integration. One of
the important accents of the conference is the opportunity to discuss scientific
achievements, new ideas, meet old friends and establish new contacts with colleagues
from different countries.

I invite you to visit Ukraine and take part in the conference. I am sure that your

presence on it will give a significant impetus to the development of cooperation between
our countries (universities, scientific schools). Thank you and we look forward to seeing you
at the conference.

Sincerely,

Serhii Banakh

Dean of the Faculty of Law

