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Ш а н о в н і    к о л е г и! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Роль вищих навчальних закладів  
у розвитку та популяризації  
фондового ринку України», 

яка відбудеться 
24 лютого 2012 року 

 
 

До участі у роботі конференції запрошують-
ся вчені та викладачі вищих навчальних за-
кладів, співробітники професійних учасників 
фондового ринку  

 
Робоча мова конференції: 

 українська, російська  
 

Тематичні напрями роботи 
конференції: 

 
1. Розвиток інфраструктури  

фондового ринку та технологій 
торгівлі цінними паперами 

2. Фінансові інструменти фондового 
ринку та їх вдосконалення 

3. Оподаткування на фондовому 
ринку 

4. Регулювання фондового ринку 
5. Практична складова у викладанні 

дисциплін щодо фондового ринку 
6. Роль професійних учасників 

фондового ринку у підготовці 
фахівців. 

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова оргкомітету: 

Павленко А.Ф., академік Академії 
педагогічних наук України, заслужений діяч 
науки і техніки України; доктор економічних 
наук, професор 

Члени оргкомітету: 

Хлівний В.К., декан фінансово-економічного 
факультету КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 
к.е.н., професор 

Федосов В.М., завідувач кафедри фінансів 
КНЕУ імені Вадима Гетьмана, д. е. н., 
професор 

Гапонюк М.А., завідувач кафедри фінансові 
ринки КНЕУ імені Вадима Гетьмана, к. е. н.,  
професор 

Леонов Д.А., директор Українського 
інституту розвитку фондового ринку, к. е. н.,  
професор 

Дегтярьова Н.В., заступник завідувача 
кафедри фінансові ринки КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана, к. е. н., доцент 

Малік Є.О., заступник завідувача кафедри 
фінансів КНЕУ імені Вадима Гетьмана, к.е.н., 
доцент 
Ткаченко О.В., голова правління ПАТ 
«Українська біржа» 

Стародубцев О.Є., генеральний директор 
ТОВ «Брокерський дім «ОТКРИТІЄ» 

Тарабакін Д.В., керуючий директор, 
департамент брокерських послуг та торгових 
операцій СП ТОВ «Драгон Капітал» 

 



Умови участі в конференції: 

1.   До 27 січня 2012 р. бажаючі повинні надіслати 
заявку на участь, анотацію (у друкованому та 
електронному варіантах) (03680, Україна, м. 
Київ, вул. Дегтярівська 49-Г, 3 корпус, ауд. 
052, кафедра фінансові ринки) або 
електронну(kneu.finrunok@mail.ru; 
kfr@kneu.edu.ua) адресу оргкомітету. 

2.   Файли назвати прізвищем автора (наприклад: 
anotacia_ivanov.doc; zayavka_ivanov.doc). 

3.   Оргкомітет сприятиме поселенню в готелі за 
умови попереднього інформування у заявці.  

4.   Витрати на проїзд та проживання – за рахунок 
коштів учасників. 

 
УВАГА! Участь у конференції - безкоштовна. 
Програма з анотацією виступів видається за 
рахунок коштів організаторів та буде видана 
учасникам конференції.  

 
Організаційні питання 

1.   Заїзд та поселення учасників конференції 23-
24 лютого 2012 р. 

2.   Реєстрація учасників конференції буде 
проводитися 24 лютого 2012 р. з 900 до 955 у 
Конференц-залі центрального корпусу ДВНЗ 
«КНЕУ ім. В. Гетьмана» за адресою м. Київ, 
Проспект Перемоги 54/1 (метро «Шулявська»). 

3.   Початок конференції 24 лютого 2011 р. о 1000у 
Конференц-залі центрального корпусу ДВНЗ 
«КНЕУ ім. В. Гетьмана»    

4.   Телефони для довідок +38 (044) 371-62-63 

 
УВАГА! За результатами конференції буде 
опубліковано збірник із анотаціями доповідей 
учасників, а також надана довідка про участь в 
конференції.  

Вимоги до оформлення анотації: 

1. Анотація не повинна перевищувати 
половину сторінки друкованого тексту (не більше 
15 рядків, або 125 слів (до 1000 знаків)  на листку 
формату А4, набраного у редакторі MS Word. 
Гарнітура: Times New Roman Cyr, кегль (розмір) 
– 14, міжрядковий інтервал – 1.5. Поля: верхнє і 
нижнє – 1,5см, ліве – 3см, праве – 1см. 

2. У верхньому лівому кутку вказується 
напівжирним шрифтом ім’я, по батькові та 
прізвище автора (співавтора), далі науковий 
ступінь, учене звання, посада, назва організації 
(закладу), де працює автор (співавтор) – текст 
вирівняний з правого боку.  

Назва доповіді, до якої готується анотація в 
збірник, друкується напівжирним шрифтом, 
вирівняна по центру. 

Нижче через один рядок – анотація, вирівняна 
по ширині. 

Відповідальність за зміст анотації несуть 
автори. 

Редколегія залишає за собою право на 
редагування поданих матеріалів без погодження з 
автором, якщо це не змінює змісту тексту, або не 
можна погодити правки за відсутності контактної 
інформації з автором. 

Програму конференції з анотаціями 
доповідей буде видано окремим збірником та 
роздано учасникам до початку конференції.  

 

Анотації доповідей, які не відповідають 
вимогам, або надіслані пізніше вказаного 
терміну, не розглядаються. 

 
 
 
 

Адреса оргкомітету: 

03680, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-Г,  
3 корпус ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

кафедра фінансові ринки (ауд. 052, 053) 

E-mail: kneu.finrunok@mail.ru 

Тел., факс: +38 (044) 371-62-63. 

Відповідальний по загальним питанням: 

Зав. кафедри фінансові ринки,  

Гапонюк Микола Анатолійович 

Тел. +38 044 371-62-93 

Тел. для довідок: 

Тел.: +38 (044) 371-62-63 

 
Заявка на участь у Всеукраїнській науково-

практичній конференції 
 

«Роль вищих навчальних закладів 
у розвитку та популяризації фондового ринку 

України» 
П.І.Б. учасника_____________________ 
Науковий ступінь___________________ 
Вчене звання_______________________ 
Посада____________________________ 
Назва організації____________________ 
Адреса (з індексом)_________________ 
Контактний телефон ________________ 
E-mail_____________________________ 
Обраний напрям____________________ 
Назва доповіді______________________ 
Потреба в проживанні ___ТАК___НІ___ 
(вказати строк):_____________________ 
Планую: 

 виступити з доповіддю до 15 хв.;  
 взяти участь в обговоренні. 

vho
Выделение

vho
Выделение


