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Секційна тематика роботи конференції 

1. Фінансова система країни: основні проблеми та напрямки їх вирішення. 

2. Фінансові аспекти інтеграції України в світовий економічний простір. 

3. Фінанси підприємств як основна складова фінансової системи держави. 

4. Фінансова безпека держави та господарюючого суб’єкта: актуальні проблеми та 

сучасні дослідження. 

5. Бухгалтерський облік в системі фінансового менеджменту підприємств. 



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Голова: 

Башков Э.О., проф., д.т.н., проректор з наукової роботи ДонНТУ 

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(м. Красноармійськ, Україна) 

 

Заст. голови: 
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Іонін Є.Є., д.е.н., проф., зав. кафедри обліку, аналізу і аудиту 
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ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

Антоненко В.М., к.е.н., доцент кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки 

Кабанець М.М., к.педагогічн.н., доцент, зав. кафедри мовної підготовки 

Марина А.С., к.е.н., доцент кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки 

Оленцевич Н.В., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та державного управління 

Ющенко Н.К., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та державного управління 

Катранжи Л.Л., к.е.н., ст. виклад. кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки 
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До участі в конференції запрошуємо: студентів, молодих вчених, науковців, викладачів 

навчальних закладів, працівників економічних підрозділів підприємств, органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування. Учасникам конференції необхідно до 30 квітня 2016р. подати в електронному 

форматі до оргкомітету (адреса оргкомітету: ofeb@mail.ua): 

- тези доповіді 

- анкету 

- скановану квитанцію про сплату оргвнеску (для отримання паперового примірника збірника тез). 
 

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська. 

Публікація матеріалів конференції (у формі збірника) планується: 

в електронному форматі (безкоштовно) – у травні 2016р., 

в паперовому форматі (за рахунок оргвнеску учасників для відшкодування витрат) – у вересні 

2016р. 
 

Правила оформлення тез доповідей та умови їх видання 

1. До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов конференції, обсяг яких не 

перевищує 4-х сторінок, включаючи рисунки, таблиці і список використаних джерел. 

2. Тези студентів друкуються у співавторстві з науковим керівником. 

3. Поля – 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий прізвищем першого автора. Сторінки не 

нумеруються. 

4. Тези доповіді повинні бути підготовлені у форматі А4 за допомогою редактора МS Word, 

шрифт Тіmes New Roman, кегель 12 рt. 

5. Тези доповіді мають бути оформлені наступним чином (див. зразок): 

- прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний), науковий ступінь, вчене звання – у правому 

верхньому кутку, інтервал 1; 

- установа – у правому верхньому кутку, інтервал 1; 

- місто, країна – у правому верхньому кутку, інтервал 1; 

- 2 пусті рядки, інтервал 1; 

- назва тез (шрифт напівжирний) – по центру, великими літерами, інтервал 1; 

- 1 пустий рядок, інтервал 1; 

- тези – абзацний відступ 1,5 см, інтервал 1,5; 

- 1 пустий рядок, інтервал 1; 

- список використаних джерел (заголовок – напівжирним шрифтом з лівого краю, нижче – 

бібліографічний опис джерел – звичайним шрифтом) – кегель 10 рt, інтервал 1. 

6.  Для назв таблиць і підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 12 рt, жирний, 

для їх позначок (слів «Таблиця» чи «Рисунок») та номерів – звичайний шрифт. 

Слово «Таблиця» та її номер (цифрами) розміщуються з правого верхнього кутка таблиці, нижче – 

по центру розміщується її назва. Слово «Рисунок», його номер (цифрами) та назва вказуються під 

рисунком по центру. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт. 

Формули розташовувати по центру з нумерацію по правому краю. При наборі формул 

використовувати редактор формул МS Office. 

Не допускається використання сканованих об’єктів. 

7.  Список використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою оригіналу. Використані джерела 

нумеруються відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на джерело та сторінки у ньому 

подаються у квадратних дужках за текстом. 

8.  До тексту тез доповіді, без узгодження з автором, можуть бути внесені редакційні правки. 
 

Зразок оформлення тез доповіді 

Васильєв С. І., аспірант, 

Попова К. М., д.е.н., професор 

Донецький національний технічний університет 

м. Красноармійськ, Україна 

 

 

ФІНАНСОВІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ІНТЕГРАЦІЯ В 

СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР 

 

[Текст] 

 
Список використаних джерел 

1.  
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Заявка на участь у конференції 

«Фінансова система Незалежної України: 

аналіз історії, проблеми сьогодення та перспективи розвитку» 

(надсилається обов’язково разом з тезами!) 

 

1.  Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________________________________ 

2.  Науковий ступінь, вчене звання, навчальний заклад або місце роботи, посада: 

______________________________________________________________________________ 

3. Секція № та назва _____________________________________________________________ 

4. Поштова адреса (індекс обов’язково), номер контактного телефону, E-mail: 

_______________________________________________________________________________ 

5. Форма участі в конференції: очна чи заочна ________________________________________ 

6. Необхідність отримання Сертифіката участі (для очної форми участі в конференції) __________ 

7. Необхідність бронювання готелю (для очної форми участі в конференції) _________________ 

8.  Інформація про те, звідки дізналися про конференцію __________________________________ 

9.  Дата заповнення _______________________ 

 

 

Організаційний внесок 

Для часткового відшкодування витрат з публікації збірника матеріалів конференції необхідно 

перерахувати організаційний внесок у розмірі 60 гривень. 

Оргвнесок включає витрати на публікацію та пересилку (в межах України) Збірника матеріалів 

конференції. 

Кошти перераховуються: 

р/р № 35228242000660 Держказначейська служба України, м. Київ МФО 820172. 

Одержувач платежу: ДВНЗ «ДонНТУ», ЕКПО 02070826. 

Призначення платежу: «Організаційний внесок прізвище учасника за участь у міжнародній 

конференції». 

За умови відсутності тез доповіді при надходженні оплати, неякісної підготовки тез доповіді та 

відмови від їх доопрацювання організаційний внесок не повертається. 

 

 

Адреса і контакти 

Адреса: 85300, Україна, м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, 2. Проїзд від автовокзалу маршрутним 

автобусом № 108 до зупинки «Центральний ринок». 

Тел. секретаря оргкомітета (+380) 50-428-84-57. 

Електронна пошта: ofeb@mail.ua. 
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