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КОНФЕРЕНЦІЇ
Запрошуємо студентів юридичного факультету до участі у
І Всеукраїнських
студентських змаганнях з конституційного правосуддя.
Детальна інформація про захід знаходиться на
сайті громадської організації "Центр конституційних ініціатив"
www.cki.org.ua
__________________________________________________________________
Фонд майбутнього України
запрошує Вас стати учасником Першого Національного грантового
конкурс «Інтелектуальний капітал України»
Заявниками можуть бути юридичні та фізичні особи – резиденти України.
Основні тематичні пріоритети Конкурсу в 2013 році:·
«Майбутнє України в мінливому світі»·
«Майбутнє міст, осель і систем розселення»·
«Нове мислення для нового світу»·
«Освіта майбутнього»·
«Суспільство майбутнього й інші цінності»·
«Здоров’я й довголіття»·
«Мистецтво для майбутнього»·
«Постіндустріальні економічні системи»·
«Інформаційні технології: майбутнє в сучасному світі»·
«Технології, що змінюють світ»
Увага! Кінцевий термін подання заявок на першому етапі продовжено до 3
лютого 2014р.
Ознайомитись з детальною інформацією про конкурс та умови участі в
ньому Ви можете на Інтернет сторінці: http://grants.future-ukraine.org.ua

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА СТРАХУВАННЯ ТА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ
ЛІГА СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ
ЦЕНТР БІЗНЕС-СТРАТЕГІЙ „ПЕРСПЕКТИВА”

ІХ Міжнародна науково-практична конференція
ГРУДНЕВІ ЧИТАННЯ
«Тенденції та стратегії забезпечення сталого розвитку
страхового ринку України»
Конференція відбудеться 12 грудня 2013 року
ОРГАНІЗАТОРИ:
Кафедра страхування та ризик-менеджменту
Економічний факультет
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ліга Страхових організацій України
Центр бізнес-стратегій „Перспектива”
Умови участі у конференції:
У рамках конференції передбачається робота наукового круглого столу для
викладачів та представників страхового бізнесу з проблематики конференції.
До початку роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей у
збірнику матеріалів конференції. Під час роботи конференції можна буде
подати статті до Вісника Київського національного університету імені Тараса
Шевченка серія “Економіка”.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Організаційний внесок за публікацію тез становить: 150 грн, який слід
надіслати поштовим електронним переказом Прокоф’євій Олені
Володимирівні за адресою 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90А.
До 25 листопада 2013 року (включно) необхідно одним листом подати
заявку, тези доповіді та ксерокопію квитанції про сплату оргвнеску на e-mail:
Kaf_insurance@rambler.ru.

Організаційний комітет залишає за собою право відбору тез для участі у
конференції та зміни умов участі в ній. Тези, які не відповідають вказаним
вимогам оформлення до розгляду не приймаються.
Вимоги до оформлення тез:
Обсяг:
Шрифт:

не повинен перевищувати 10 тисяч знаків (3 сторінки).
Times New Roman (Microsoft Word Document 2003),
кегль 12; інтервал-одинарний.
Поля:
верхнє-2 см, нижнє-2 см, праве -2 см, ліве -2 см.
Нумерація сторінок:
від центру (внизу сторінки).
Тези повинні містити: прізвище, ім'я, по батькові автора, назву Вищого
навчального закладу/ установи, посаду, науковий
ступінь, вчене звання
Список літератури:
подається в кінці статті (бажано не більше 5-6 назв),
складається за абеткою 10 шрифтом, Times New
Roman. В тексті статті в квадратних дужках
вказується лише порядковий номер джерела та
сторінка(и) (напр.: [1, с.12-15]).
Файли називати із зазначенням прізвища автора, наприклад:
Ivanov_zayavka.doc; Ivanov_tezy.doc. При відсиланні листа у полі «Тема»
обов’язково необхідно зазначити своє прізвище з ініціалами та
ВНЗ/установу, наприклад: Іванов В.П. КНУ ім. Т. Шевченка.
Контактна інформація:
03022, м. Київ, вул. Васильківська 90-а, Економічний факультет
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, наукова
частина, к.701.
E-mail: Kaf_insurance@rambler.ru, тел. +380 (44) 521 33 96
Шановні колеги!
ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ НАУК І МІЖНАРОДНИХ
ВІДНОСИН ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА запрошує Вас взяти участь
у роботі Третьої всеукраїнської наукової конференції «Актуальні
проблеми соціально-гуманітарних наук». Конференція присвячена
проблемам розвитку соціально-гуманітарних наук в Україні, та їх
інтеграції у світовий науковий простір. Для участі в роботі конференції
запрошуються студенти, аспіранти, викладачі, науковці.
Конференція відбудеться 20 ГРУДНЯ 2013 р. в Палаці студентів ДНУ імені
Олеся Гончара (м. Дніпропетровськ, пл. Т.Г. Шевченка, 1 (парк ім. Т.Г.
Шевченка), Палац студентів ДНУ). Проїзд від залізничного та автовокзалу
трамваєм №1 до зупинки «Парк Т. Г. Шевченка».
Початок роботи конференції о 10.00. Реєстрація – 9.00 – 10.00.

Основні напрямки роботи конференції вказані в інформаційному листі
Робочі мови конференції: українська, російська
За результатами роботи конференції планується публікація наукових
доповідей учасників.
ОРГКОМІТЕТ
З питань конференції звертатися до: Пащенко Віктора Івановича, Тит Ольги
Геннадіївни
e-mail: conferenceDNU@i.ua
Контактний телефон: 066-574-8717
______________________________________________________________
Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у
VIІІ Міжнародній
науково-практичній конференції
«ВИВЧЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ІНОЗЕМНОГО
ДОСВІДУ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ»,
яка традиційно відбудеться в м. Полтава
27 листопада 2013 року
З повагою, кафедра державного управління і права
Полтавського національного технічного університету імені Юрія
Кондратюка
ГРАНТЫ 2014 ДЛЯ ЖЕНЩИН-ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ (ГЕРМАНИЯ)
Дедлайн: 2013-12-31
Страна: Germany;
Область наук:
Физико-математические
Биологические
Геолого-минералогические
Географические
Медицинские
Тип гранта:
Competition
For scientific researches
Веб-сайт: http://www.cnv-stiftung.de/en/goals.html
Фонд имени Кристиане Нюсляйн-Фольхард ( ChristineNüsslein-VolhardStiftung ) предоставляет гранты молодым женщинам-аспирантам и
кандидатам наук (PhD), имеющим маленьких детей, работающим над
диссертацией или по программе постдок в естественных науках и медицине в
университетах или исследовательских институтах Германии.
На грант могут претендовать женщины любой национальности и
гражданства, исследования которых связаны с необходимостью ежедневного
присутствия в лаборатории (экспериментаторы). Размер гранта – от 200 до

400 евро ежемесячно предназначен для решения бытовых проблем,
связанных с наличием ребенка (оплата услуг няни, покупка бытовой техники,
и т.д.). Все остальные расходы стипендиата должны быть обеспечены
контрактом или стипендией.
Продолжительность финансирования – 1 год с возможностью продления.
Заявки, оформленные в соответствии с формой на сайте Фонда,
принимаются до 31 декабря 2013 года.
Подробная информация опубликована на сайте Фонда: http://www.cnvstiftung.de/en/goals.html
КОНКУРС ГРАНТОВ ДЛЯ МОЛОДЫХ БИОЛОГОВ
Дедлайн: 2013-12-15
Страна: Russian Federation;
Область наук:
Биологические
Тип гранта:
Competition
For scientific researches
For students
Веб-сайт: http://www.dynastyfdn.com/news/1049
Объявлен конкурс грантов для молодых биологов.
Организатор: Фонд “Династия”.
В конкурсе могут принимать участие кандидаты наук, а также обладатели
эквивалентных степеней (PhD, MD), защитившие диссертацию (по дате
защиты) не более чем за 3 (три) года до даты начала конкурса (включая
диссертации, которые были защищены 1 сентября). Участник конкурса
должен быть моложе 35 лет на дату начала Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие биологи, работающие в
следующих областях (по кодам классификатора “Корпуса экспертов”):
301 Биофизика
302 Биохимия
303 Энзимология
304 Молекулярная биология
305 Биоинформатика (вычислительная молекулярная биология)
306 Системная биология
307 Структурная биология
308 Клеточная биология и цитология
309 Иммунология
312 Биотехнология
314 Молекулярная медицина
3152 Популяционная генетика
3153 Медицинская генетика
3154 Молекулярная генетика
3163 Клеточная нейрофизиология

3165 Биофизическая физиология растений
3202 Молекулярная эволюция
3211 Молекулярная микробиология
3221 Молекулярная вирусология
Научная деятельность победителей конкурса за счет грантов фонда
“Династия” должна осуществляться на базе российских научных и/или
образовательных организаций.
Участник Конкурса должен иметь не менее одной статьи с первым
авторством в международном научном журнале с импакт-фактором не ниже
2.0. Допускается также последнее (corresponding) или equal contribution
соавторство.
Принимающая лаборатория должна за последние 5 (пять) лет иметь не
менее 3 (трех) статей в международном научном журнале с импакт-фактором
не ниже 2.0, в которых руководитель лаборатории является corresponding
автором.
Призы:
Грант присуждается на 3 года с возможностью продления на 1 год. Размер
гранта составляет 600 000 рублей в год. Из них оплата труда
грантополучателя составляет не более 300 000 рублей, а остальная сумма
денежных средств направляется на закупку расходных материалов,
дополнительного оборудования и комплектующих (включая компьютеры),
привлечение необходимых услуг, участие в конференциях, оплату
публикации статей.
Сайт конкурса: http://www.dynastyfdn.com/news/1049
__________________________________________________________________
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Термін подання матеріалів - до 17 грудня 2013 р.
Шановні економісти!
Ініціативна група молодих вчених за сприянням та при активній участі
Тернопільської обласної організації об'єднання студіюючої молоді «Зарево»
проводить наукову конференцію на тему: Проблеми сучасної економіки та
шляхи їх вирішення. На даній сторінці Вам надається можливість взяти
участь
у
економічних
науково-практичних
інтернет-конференціях
економічного напрямку. Ваші доповіді будуть розміщені на даному сайті, а
також будуть опубліковані у збірниках конференцій посекційно, у
алфавітному порядку відповідно до прізвищ авторів. Приїзд та особиста
участь в конференції не передбачається!
Приймаються доповіді написані українською, російською та англійською
мовами.
З матеріалами конференцій зможе ознайомитись кожен користувач мережі
Internet будь-якої країни світу.

Вартість публікації у збірнику тез доповідей складає 25 гривень за кожну
повну (або неповну) сторінку формату А4 та 12 гривень за пересилання
збірника. Оплата за видання збірників надсилається на розрахунковий
(транзитний) рахунок 29249770000010 в Тернопільському відділенні ПАТ
"Укрсоцбанк" МФО 300023, код ОКПО 00039019. Призначення платежу: Для
поповнення карткового рахунку № 26257770059642 Каліщук Уляна Олегівна.
Вимоги до оформлення тез доповідей:
• матеріали повинні бути підготовлені за допомогою текстового редактора
MS Word;
• обсяг тексту – 2-6 сторінок;
• поля з усіх сторін 20 мм;
• шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал між рядками 1,5;
Тези та відомості про автора (авторів) направляються в електронному
вигляді на e-mail: economy-confer@ukr.net
Твердою копією обов'язково надсилається на адресу Організаційного
комітету ЕНІК:
Паперовий варіант тез, підписаний автором, або колективом авторів, з
обов’язковим зазначенням секції у правому верхньому куті вище заголовка
роботи;
Відомості про авторів на окремому аркуші, яким необхідно надіслати
збірники (домашня адреса, код міста, телефон, місце роботи або навчання,
посада, вчене звання, науковий ступінь, e-mail (за можливістю та бажанням)
який буде вказаний на інтернет-сторінці для можливості поставити Вам
запитання щодо наданих матеріалів);
Оригінал документа про оплату (обов’язково зробіть копію та залишіть її
собі);
Тези студентів та курсантів ВУЗів мають супроводжуватися завіреною
рецензією наукового керівника.
Відправка матеріалів твердою копією та в електронному вигляді є
обов’язковою.
Матеріали, що не надіслані хоча б одним із зазначених способів, до
розгляду прийматись не будуть.
НАША АДРЕСА:
а/с 71, м. Тернопіль, Україна 46001
Контактний телефон: +38(097)7547363
e-mail: economy-confer@ukr.net
__________________________________________________________________
Центр дослідження проблем законодавства і конституційної юстиції
економіко-правового факультету Донецького національного
університету запрошує взяти участь науковців, молодих учених,
студентів, аспірантів, здобувачів, практичних працівників, всіх
зацікавлених осіб у Другій всеукраїнській науково-практичній
конференції «Конституційні засади державотворення і правотворення в

Україні: проблеми теорії і практики», яка відбудеться 20.12.2013 р. і
пройде в дистанційному форматі.
Учасникам необхідно до 19 грудня 2013 року (включно) надати заповнену
заявку, тези доповіді в електронному вигляді, відскановану копію квитанції
про сплату організаційного внеску на електронну адресуdonnu.elf@yandex.ru
Вартість публікації становить100 грн.
У разі виникнення додаткових питань, будь ласка, звертайтеся за
телефоном: (098) 314-01-99 – Турченко Ольга Григорівна (Директор Центру
дослідження проблем законодавства і конституційної юстиції) або(050)26264-17 – Шевчик Ярослава Сергіївна
З повагою, Центр дослідження проблем законодавства і конституційної
юстиції економіко-правового факультету Донецького національного
університету.
_________________________________________________________________
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
АВТОНОМНА НЕКОМЕРЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ «ПЕРМСЬКИЙ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ» (РОСІЯ)
МЕЛЕУЗСЬКИЙ ФІЛІАЛ МОСКОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ І
УПРАВЛІННЯ ІМ. К. Г. РАЗУМОВСЬКОГО (РЕСПУБЛІКА БАШКОРТОСТАН)
БАРАНОВИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (БІЛОРУСІЯ)
ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Т. РИСКУЛОВА (КАЗАХСТАН)
ФІЛІЯ ФДАОУ ВПО "КАЗАНСЬКИЙ (ПРИВОЛЗЬКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ" (РОСІЯ)
ГРОМАДСЬКИЙ КОЛЕДЖ АМПКВА (ШТАТ ОРЕГОН, США)
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО (УКРАЇНА)
КАФЕДРА ФІАНСІВ І КРЕДИТУ

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ"
21-23 листопада 2013
Кременчук – 2013
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Фінансово-кредитний механізм сталого розвитку суб’єктів господарської
діяльності.
2. Інноваційний розвиток підприємств України: джерела, механізми,
проблеми та перспективи

3. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит у контексті Європейської інтеграції.
4. Проблеми та перспективи управління, менеджменту і маркетингу
5.
Актуальні
питання
в
сфері
міжнародної
економіки
та
зовнішньоекономічної діяльності.
6. Проблеми та перспективи розвитку податкових систем
7. Особливості функціонування банківського сектору та інших сегментів
фінансового ринку в умовах глобалізації.
8. Механізм стимулювання розвитку індустрії гостинності на мікро- та
макрорівні.
9. Економіка і фінанси АПК
10. Правові аспекти розвитку економіки
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
Видання матеріалів конференції та пересилання збірника тез
здійснюється за рахунок учасників:
 вартість обробки інформаційних матеріалів – 20 грн. за сторінку
(до двох сторінок);
 вартість друкованого варіанту збірника (за потреби) – 40 грн.
 іногородні учасники додатково сплачують вартість пересилання
збірника (за потреби) – 10 грн.
 іноземні учасники приймають участь безкоштовно
Внесок перерахувати на картку Приватбанку № 5167987204152355.
Призначення платежу: поповнення карткового рахунку Волошиної О.В. від
ПІБ учасника
ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:
21 листопада: заїзд учасників
22 листопада: 9 00 – 10 00 – реєстрація учасників
10 00 – 11 00 – пленарне засідання
11 00 – 12 00 – перерва
12 00 – 16 00 – секційні засідання
23 листопада: 10 00 – 11 00 – підведення підсумків,
12 00 – 15 00 екскурсійна програма
Запрошуємо до участі у роботі конференції професорськовикладацький склад вищих навчальних і науково-дослідних закладів,
працівників органів державної влади, представників ділових кіл,
аспірантів і студентів!
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
голова
В. І. Глухова – к.е.н., доц., зав. кафедрою фінансів і кредиту
члени комітету
Л. П. Шаповал – к.е.н., доц. кафедри фінансів і кредиту

Л. М. Хоменко – к.е.н., доц. кафедри фінансів і кредиту
Л. М. Крот – к.е.н., доц. кафедри фінансів і кредиту
І. В. Ховрак – к.е.н., доц. кафедри фінансів і кредиту
секретаріат
Оксана Василівна Волошина – старший викладач кафедри фінансів і
кредиту
Контактні телефони – (05366) 2-42-90, (098) 0895965, (066) 7514308
За результатами роботи конференції буде сформована збірка тез з
присвоєнням кодів ISSN, УДК і ББК, електронна версія котрої буде надіслана
після закінчення конференції на електронну адресу авторів, вказану у заявці,
а друкована версія розсилатиметься згідно оплачених послуг.
Для участі в конференції необхідно до 17 листопада 2013 року надіслати:
 заявку на участь у конференції (електронний варіант);
 електронний варіант тез доповіді;
 скан-копію квитанції про оплату
Матеріали приймаються електронною поштою на адресу voloksa@mail.ru з
зазначенням теми повідомлення «На конференцію».
Телефони – (05366) 2-42-90, (098)0895965, (066)7514308 (Контактна особа
Оксана Волошина)
__________________________________________________________________

Інформаційні повідомлення щодо проведення наукових форумів знаходяться у
відділі науково-технічної інформації
тел. 3-35-45

