
Вимоги 
до оформлення матеріалів доповідей 

Приймаються до друку доповіді обсягом не більше 6 
сторінок формату А4, Одноосібні публікації докторів 
наук кількістю сторінок не обмежуються. Матеріали 
друкувати в текстовому редакторі Microsoft Word та 
оформляти відповідно до вимог: 

1. Поля: з усіх боків по 2 см.; інтервал – 1,5; шрифт – 
Times New Roman; кегль – 14. 

2. У лівому верхньому куті обов’язково вказати УДК 
(універсальний десятковий класифікатор) матеріалів, що 
надсилаються до оргкомітету. 

3.  Через один рядок, посередині  курсивом – 
прізвище, ім’я та по батькові автора, нижче не курсивом – 
науковий ступінь, вчене звання, посада, рядком нижче – 
організація (без скорочень), в якій працює перший з 
співавторів, аналогічно для другого співавтора. Кількість 
співавторів – не більше двох осіб.  

4. Через один рядок – назва доповіді, яку слід 
друкувати великими напівжирними літерами посередині 
сторінки. 

5. Анотація українською, російською та англійською 
мовами з ключовими словами. Кегль 12, міжрядковий 
інтервал 1. Анотація кожною з мов з нового рядка обсяг -  
не більше 50 слів, ключових слів не більше 5-7. 

6. Через один рядок – текст доповіді, інтервал – 1,5; 
шрифт – Times New Roman; кегль – 14. 

7. Усі ілюстративні матеріали: таблиці, рисунки, 
формули повинні бути надіслані додатково у форматі 
jpeg.  Рисунки, схеми, графіки, діаграми виконуються 
виключно у чорно-білих кольорах. 

8. Посилання та список літератури оформляти згідно 
з вимогами ДАК України (наприклад, [5, c. 345], у 
порядку згадування їх у тексті), згідно з вимогами ДСТУ 
ГОСТ 7.1:2006. 

9. Назва файлу повинна відповідати номеру секції та 
прізвищу автора або першого співавтора (наприклад 
1_Ivanov.doc). 

Рукописи доповідей слід ретельно відредагувати. 
Особи, що не мають повної вищої освіти, можуть 

подати матеріали лише у співавторстві з науковим 
керівником, який несе відповідальність за їх якість та 
зміст. 

Матеріали, які не відповідатимуть вищевказаним 
вимогам публікуватися не будуть. 

Робочі мови конференції: українська, російська, 
англійська. 

Усі матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції  будуть розміщені на сайті економічного 
факультету Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна. Після 1 лютого 2013 планується 
випуск збірки матеріалів конференції, яку буде розіслано 
учасникам до 20 квітня 2013 р.  

 
ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнській  
науково-практичній конференції 

«ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ» 
Прізвище___________________________________ 
Ім’я _______________________________________ 
По-батькові ________________________________ 
Науковий ступінь __________________________ 
Вчене звання ________________________________ 
Посада ____________________________________ 
Організація (повна назва) _____________________ 
___________________________________________ 
Адреса _____________________________________ 
Е-mail ______________________________________ 
Номер секції________________________________ 
Тема доповіді ______________________________ 
___________________________________________ 
Підпис  ___________ 

 
Заявку та матеріали доповідей  необхідно 

надіслати до 1 лютого 2013 р. 

Адреса оргкомітету: 61002, м. Харків, вул. 
Мироносицька 1, кафедра фінансів та кредиту, к. 3-9 
Контактні телефони:  
– +38(050)9690452 (Глущенко Ольга Вікторівна); 
– +38(067)9201364(Шуліка Андрій Валентинович). 
 Електронна пошта: 
konf_finance_karazina2013@ukr.net  
 Додаткова інформація на сайті: 
http://econom.kharkov.ua/index.php?id=92&idd=271
&lang=u  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,  
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ГОЛОВНЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 
СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

До 80 річчя економічного факультету 
проводить 
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РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
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Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ», 

яка відбудеться у січні 2013 р. 
 

Організаційний комітет конференції: 
Голова: Бакіров В.С., академік НАН України, ректор 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; 
Александров В. В., к.е.н., проф., перший проректор 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; 
Овсянніков С.І., начальник Головного фінансового 

управління Харківської обласної державної адміністрації; 
Аністарова О.М., виконавчий директор Спілки підприємців 

Харківської області. 
Співголова: Глущенко В.В., д.е.н., проф., завідувач кафедри 

фінансів та кредиту.  
Заступники голови: 
Давидов О.І.,  к.е.н., доц.., декан економічного факультету; 
Соболєв В.М., д.е.н., проф., завідувач кафедри статистики, 

обліку та аудиту; 
Меркулова Т.В., д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної 

кібернетики та прикладної економіки; 
Коломієць Г.М., д.е.н., проф., завідувач кафедри  міжнародної 

економіки; 
Тютюнникова С.В., д.е.н., проф., заст. завідуючого кафедри 

економічної теорії та економічних методів управління; 
Бабич В.П., д.е.н., проф., завідувач кафедри  економіки та 

менеджменту; 
Євтушенко В.А., к.е.н., доц., завідувач кафедри  маркетингу 

та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. 
Члени організаційного комітету: 
Васюренко О.В., д.е.н., проф.; 
Нечипорук Л.В., д.е.н., проф.; 
Швайко М.Л., к.е.н., доц.; 
Хмельков А.В., канд. держ. упр., cт. викл.; 
Глущенко О.В., к.е.н, доц., секретар. 
 

Умови участі у конференції 
Особистий приїзд учасників конференції не 

планується. Матеріали пересилаються електронною 
поштою. 
Для включення матеріалів доповідей до збірки 

необхідно до 1 лютого 2013 р відправити на адресу 
оргкомітету: 
 –  заявку на участь у роботі конференції; 

 – файл з текстом доповіді електронною поштою: 
konf_finance_karazina2013@ukr.net 
 – скановану копію квитанції про сплату 
благодійного внеску. 
Про надходження до оргкомітету матеріалів доповідей  

автору буде повідомлено електронною поштою.  
Благодійний внесок за друкування збірки матеріалів 

конференції становить 200 грн. Одноосібні доповіді 
докторів наук друкуються безкоштовно. 
Благодійні внески перераховуються поштовим 

переказом за адресою: 61057, м. Харків, до запитання  
Швайко Мар’яні Леонідівні  

 
Пріоритетні напрями роботи конференції 

 
Секція 1. Фінансовий потенціал суб’єктів 
господарювання: загрози та напрями зміцнення 
 
Секція 2. Банківське обслуговування суб’єктів 
господарювання 
 
Секція 3. Страхове забезпечення суб’єктів 
господарювання – шлях до розвитку фінансового 
потенціалу 
 
Секція 4. Фінансовий потенціал держави: напрями 
подолання бюджетних дисбалансів 
 
Секція 5. Фінансовий потенціал домогосподарств 
 
Секція 6. Взаємодія фінансового та реального секторів 
економіки: суперечності та тенденції 
 
Секція 7. Фінансові аспекти сучасного маркетингу 
 
Секція 8. Математичне та комп’ютерне моделювання 
фінансової діяльності 
 
Секція 9. Статистичне забезпечення, облік, аналіз та 
аудит фінансової діяльності суб’єктів господарювання 
 
Секція 10. Сучасні світогосподарські виміри 
національного розвитку: мікрорівень 
 
Секція 11. Фінансове забезпечення 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
 
Секція 12. Управління фінансовим потенціалом суб’єктів 
господарювання 

Зразок оформлення матеріалів доповіді 
 
 

 


