
Вимоги до оформлення тез: 
Формат сторінки: А4; 

Кількість: до 2-х сторінок; 
Шрифт: Times New Roman; 

Розмір: 14; Інтервал: 1,5; Поля: 2,54 см; 
Тези повинні бути збережені у форматі 
'Прізвище'.doc 

Графіки, таблиці й малюнки: формат *.doc 

 не повинні перевищувати 110*150 мм; 
 Тези повинні супроводжуватися анотацією  

(до 50 слів) англійською мовою й мовою доповіді. 

Тези повинні бути відправлені до  

28 лютого  2014 року 

 в друкованому й електронному виді  

(разом із заявкою на участь, рецензією 

наукового керівника, копією квитанції про 

сплату орг. внеску) 
Матеріали, прислані на конференцію, 

 не повертаються 

Автором  можуть бути подані тези й/або стаття 

Кожний автор/колектив авторів одержує 

 1 екземпляр збірника тез 

Тези будуть видані  

до початку конференції окремим збірником 

Вимоги до статті 
Обсяг публікацій — 6–10 сторінок (до 20000 знаків), включаючи 
анотації.  Кегль – 14; інтервал – 1,5; поля по 2 см, 
 шрифт  – Times New Roman; формат сторінки  –  А 4. 

        Відповідно до постанови Президії ВАК № 7-05/1 
від 15 січня 2003 року у кожній статті повинні бути 
присутні наступні елементи:  

 у загальному виді повинна бути сформульована постановка 
проблеми і її зв'язок з найважливішими науковими й практичними 
завданнями; 

 бути присутнім аналіз основних досліджень і публікацій, у яких 
є постановочні питання, аналізовані автором; 
 акцентовано увагу на невирішені проблеми, яким присвячена 
стаття; 
 сформульовано мету й завдання статті; 
 викладено основний матеріал дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
 зроблено висновки й позначені перспективи 

подальшого розвитку проблеми.     

Вартість публікації 30 грн./стор. 

 

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

19 березня 2014 р.   
9:00-14:00  – Реєстрація учасників. 

20 березня 2014 р.  
8:00-10:00  – Реєстрація учасників; 

10:00-13:00  – Пленарне засідання; 

13:00-14:00 –  Перерва на обід; 

14:00-18:00  – Секційні засідання. 

21 березня 2014 р. 

9:00-11:00  – Секційні засідання; 

11:00-14:00 - Екскурсійна програма; 

15:00-17:00  –  Підведення підсумків конференції. 

Закриття конференції. Святковий концерт. 

22 березня 2014 р. 

Від'їзд учасників 

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ 

Проїзд від  залізничного  вокзалу: 

Зупинка «Університет» 

Тролейбус № 1, 6, Маршрутне таксі 

№60,64,65 

Телефони міських таксі: 

+38-050-6527004, 38-050-3980065, 

+38-067-6520065, +38-0652-270370, 

+38-050-6469220, +38-050-3447792 

Готелі міста: 

Зоряна: 38-0652-518041 

Таврія: 38-0652-638914 

Москва: http:// moskva-hotel.com 

Спортивна: 38-0652-272311 

Україна: http:// ukraina-hotel.biz 

Валенсія: http:// valencia.crimea.ua 

Салгір: http:// salgir.com 

                   

 Таврійський національний університет 

 імені В. І. Вернадського 
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Кафедра фінансів підприємства і страхування, ауд. 202 в 

Телефон: +38(0652) 602-575 
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Таврійський національний університет 
  імені В. І. Вернадського 

 

Севастопольський національний технічний 

університет 

 
КМГО «ЦЕНТР СТАБІЛІЗАЦІЇ» 

        

“ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ” 

 
“The Problems of the Development of 

Ukrainian Financial System in Globalization” 

 

XVІ Міжнародна 

 науково-практична конференція 

аспірантів і студентів 

  

19-22 березня 2014 р. 
 

                      

 

 

 

 
 

 



ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ 
КОНФЕРЕНЦІЇ 

 державні фінанси; 

 фінанси підприємств; 

 ринок цінних паперів; 

 банківська справа; 

 страхування; 

 міжнародні фінанси; 

 інвестиційна діяльність в Україні; 

 моделювання фінансових процесів; 

 бізнес-освіта молоді. 
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

95007, Україна, м. Сімферополь,  
пр.-т. Вернадського, 4, ТHУ ім. В.І. Вернадського, 
кафедра фінансів підприємства і страхування 
(аудиторія 202 корпуса В).                                          

@: confa@list.ru 

@: http://vkontakte.ru/club21744942 

:Голова орг. комітету: професор кафедри 
фінансів підприємства і страхування                                                      
Єрмоленко Геннадій Григорович +380652602575 
 
Організаційний комітет: 
:Відповідальний за публікацію тез: 

Друзін Руслан Валентинович confa@list.ru 

:Відповідальний за публікацію тез: 
Бутиріна Віра Миколаївна +38-0652-602-575 

:Відповідальний за поселення учасників конференції: 
Журба Ірина Сергіївна  +38-0652-608-307 

:Відповідальний з фінансових питань: 
Абібуллаев Мемет Серверович +38-0652-608-490 

:Відповідальні з загальних питань: 
Ларіна Олена Юріївна +38-0652-602-575 
Новіков Олексій Васильович +38-0652-608-307 

 
Робочі мови конференції: українська, 

російська, англійська, німецька 
 

Вартість участі у конференції  
(включаючи публікацію тез доповіді)  

8855  ггррнн..  
Дистанційна участь (включає публікацію й 

пересилання збірника тез поштою) 

117700  ггррнн..  
Вартість участі у конференції для іноземних 

учасників (включаючи публікацію тез доповіді 
й пересилання) 

€30 
  

ООппллааттаа  ппееррееррааххуувваанннняямм  ннаа  пп//рр    

ККММГГОО  ««ЦЦееннттрр  ссттааббііллііззааццііїї»»    

№№  2266000044000000113300445500  уу  ППААТТ  ««ЧЧББРРРР»»,,    

ММФФОО  338844557777,,    

ЗЗККППОО  2255663300998899,,  

  

  ппррииззннааччеенннняя  ппллааттеежжуу::    

ООррггааннііззааццііййнниийй  ввннеессоокк  ззаа  ууччаассттьь  уу  

ккооннффееррееннццііїї  
(із зазначенням П. І. Б. учасника) 

 

За публікацію статті 

оплачувати на ці ж самі реквізити. 
Учасник оплачує харчування й  проживання в 

готелі самостійно 
 

СПРЯМОВАНІСТЬ І РЕЗУЛЬТАТИ 

Мета конференції - обговорення науково-практичних 
проблем сучасної фінансової системи України й розробка на 
цій основі рекомендацій з її розвитку. Результати конференції 
знайдуть відображення у збірнику наукових праць 
конференції.  
Організатори зацікавлені у залученні до участі у конференції 
не тільки студентів і аспірантів, але й працівників фінансово-
кредитних установ і підприємств.  
. 

 

ЗАЯВКА НА  УЧАСТЬ У 
КОНФЕРЕНЦІЇ 

Проблеми розвитку фінансової 

системи України в умовах 

глобалізації 
 П_______________________________ 

 І________________________________ 

 По батькові 
_________________________________ 

 Курс____________________________ 
 Спеціальність____________________ 
 ВНЗ (кафедра) 
_________________________________ 

 Адреса ВНЗ 
_________________________________ 

 Адреса учасника__________________ 

__________________________________ 

Телефон, e-mail:_________________ 

__________________________________ 
 Дата прибуття ___ березня 2014 р. 

                від'їзду    ___ березня 2014 р.  

Дистанційна участь    
 Необхідність розміщення у готелі: 

так                      ні 
 Назва доповіді _________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

УДК____________________________________ 

 Науковий керівник ____________ 

 Звання, посада_________________ 

 Технічний супровід доповіді: 
Мультимедійний проектор 

 так                      ні 

 Дата заповнення ____________  201_ р. 
Підпис____________ ______________________        

mailto:confa@list.ru
mailto:confa@list.ru

