
Шановні колеги! 
 
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Розвиток фінансової системи України в умовах економічних перетворень»,  яка 
проводиться 15–16 квітня 2015 року кафедрою фінансів Київського національного 
торговельно-економічного університету. 
 
Для участі у конференції Вам необхідно надіслати Оргкомітету до 25 березня 2015 р. 
(включно) на електронну адресу konferencia_2015_fin.knteu@ukr.net наступні документи: 
• анкету учасника, 
• тези доповіді, 
• відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску. 
 
Робоча мова конференції: українська, російська, англійська. 
 
Більш детальна інформація міститься у прикріпленому файлі або на сайті КНТЕУ 
http://www.knteu.kiev.ua  
 
З повагою, 
Організаційний комітет конференції 
02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, КНТЕУ, кафедра фінансів 
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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі  

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції 

«Розвиток фінансової системи України 

в умовах економічних перетворень», 

що відбудеться 15-16 квітня 2015 року в 

Київському національному торговельно-

економічному університеті. 

Для участі запрошуються фахівці, 

викладачі ВНЗів, науковці науково-

дослідних інститутів, аспіранти. 

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 
Обговорення актуальних питань розвитку 

фінансової системи України в умовах 

економічних перетворень 

 

Тематичні напрямки роботи 

конференції: 

1. Фінансова система як інструмент 

економічного зростання. 

2. Бюджетно-податкове регулювання 

соціально-економічного розвитку 

України. 

3. Актуальні питання обліку та 

фінансового контролю в державному 

секторі економіки. 

4. Сучасні тенденції розвитку ринку 

фінансово-кредитних послуг. 

5. Фінансове забезпечення суспільного 

розвитку. 

 

 

 

ГРАФІК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

15 квітня   

09.00 - 10.00 – Заїзд і реєстрація  

учасників конференції. 

10.00 - 13.00 – Відкриття конференції. 

Пленарне засідання. 

13.00 - 14.00 – Перерва.  

14.00 - 18.00 – Секційні засідання.  

 

16 квітня  

10.00 - 13.00 – Пленарне засідання. 

  Закриття конференції. 

13.00  –  Від’їзд учасників. 

 

Проїзд 

від Центрального залізничного вокзалу  

до Київського національного торговельно-

економічного університету,  станція  

метро «Лісова», вул. Кіото, 19. 

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Організаційний внесок – 150 грн., у т.ч. 

ПДВ (друкування збірника тез, 

організаційні витрати, пересилка 

матеріалів по Україні). 

Анкета учасника конференції разом із 

тезами, копією квитанції про оплату, 

надсилаються до оргкомітету 

електронною поштою до 25 березня 

2015 року e-mail: 

konferencia_2015_fin.knteu@ukr.net 

 

 

Робоча мова конференції – українська, 

російська, англійська 



Платіжні реквізити для сплати 

організаційного внеску: 

Київський національний торговельно-

економічний університет  

Р/р 31255201116398 в ГУ ДКСУ  

у м. Києві 

Код банка 820019 

КОД ЄДРПОУ 01566117 

Призначення платежу: За участь (прізвище, 

ім’я, по батькові) у Всеукраїнській науково-

практичній конференції  

«Розвиток фінансової системи України в 

умовах економічних перетворень»,  

код платежу 25010100 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

МАТЕРІАЛІВ 

Тези доповіді подаються в редакторі 

MS Word, шрифт «Times New Roman», 

розмір - 15 пунктів, міжрядковий інтервал 

– 1,0) обсягом 2 сторінки. Поля: ліве, 

праве та нижнє – 2,5 см, верхнє – 2 см. 

У верхньому правому куті першої 

сторінки зазначаються прізвище та 

ініціали автора (співавторів). Нижче – 

назва ВНЗ чи організації. Через два 

інтервали по центру сторінки – назва 

доповіді великими літерами, ще через два 

інтервали – текст.  

До тез додається анкета автора. Тези 

друкують за редакцією авторів. 

Відповідальність за зміст матеріалів несе 

автор. 

Файли назвати за прикладом: 

Заявка_Петров;Тези_Петров; Чек_Петров. 

Для публікації у збірнику тези та анкету 

слід надіслати на електронну адресу e-

mail: konferencia_2015_fin.knteu@ukr.net  

до 25 березня 2015 р. 

УВАГА! 

Тези, що не відповідають вимогам або 

надані пізніше встановленого терміну, не 

приймаються. 

 Збірник тез конференції планується 

видати до початку роботи 

конференції. 

 Учасникам надається можливість 

проживання в університетському 

готелі, вартість проживання – від  

144-216 грн. на добу. 

 Про квитки на зворотну дорогу 

просимо подбати заздалегідь 

самостійно. 
 

 

Реєстрація учасників конференції 

проводиться 15 квітня 2015 року з 09.00 у 

холі актової зали університету. Для 

реєстрації учасникам конференції необхідно 

пред’явити паспорт, іногороднім – 

посвідчення про відрядження. 

 
 

 

 

Довідки за телефонами: 

Кучер Галина Вікторівна  

(+38097) 566-90-12; 

Руденко Ірина Володимирівна 

(+38050) 687-04-44  

кафедра фінансів (+38044)544-29-31.  

 

 

 

 

А Н К Е Т А 

учасника Всеукраїнської науково-

практичної конференції  

«Розвиток фінансової системи України 

в умовах економічних перетворень» 

Автори (ПІБ повністю) ___________________ 

Науковий ступінь, вчене звання, посада 

_______________________________________ 

Назва доповіді __________________________ 

Секція _________________________________ 

Назва організації ________________________ 

Поштова адреса _________________________ 

Е-mail _________________________________ 

Контактний телефон ____________________ 

Форма участі: 

 доповідь на пленарному засіданні 

 доповідь на засіданні секції 

 підготовка презентації в Power-Point 

 тільки публікація матеріалів  

Прошу забронювати ___ місце в гуртожитку  

з ___ по ___  квітня 2015 року. 
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