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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Всеукраїнський семінар  

 

«Біржовий ринок в Україні: стан та виклики сьогодення», 

присвячений 80-річчю від дня народження 

засновника кафедри біржової діяльності М.О. Солодкого, 

 

який відбудеться 

11 грудня 2018 року 

м. Київ, Україна 

 

 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнському семінарі «Біржовий ринок в 

Україні: стан та виклики сьогодення», присвяченого 80-річчю від дня 

народження засновника кафедри біржової діяльності М.О. Солодкого,  

 

який відбудеться у Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України м. Київ, Україна 11 грудня 2018 року  

 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ CЕМІНАРУ 

 

1. Біржовий ринок: організаційно-інформаційне забезпечення 

обґрунтування стратегії розвитку. 

2. Проблеми та перспективи функціонування товарних і 

фінансових ринків. 

 

Робочі мови семінару: українська, англійська  

 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ СЕМІНАРУ  

 

11 грудня 2018 року 

  

9.30 – 10.00 – реєстрація учасників семінару та вітальна кава  

10.00 – 12.00 – пленарне засідання  

12.00 – 12.30 – кава-брейк 

12.30 – 14.00 –робота в секціях 

14.00 – 16.00 – обід 

16.00 – підведення підсумків семінару  

  

ВАЖЛИВІ ДАТИ 

Прийом заявок на участь у семінарі, тез доповідей  та організаційних 

внесків – до 20.11.2018 р.  

Видання збірки тез доповідей – до 10.12.2018 р.   

Розсилка збірок тез доповідей – до 20.12.2018 р.   

 



УМОВИ УЧАСТІ 

 

За результатами роботи семінару буде видано збірник матеріалів 

Всеукраїнського семінару «Біржовий ринок в Україні: стан та виклики 

сьогодення».  

 

Тези доповідей учасників будуть розміщені і надруковані у збірнику до 

початку семінару. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування 

рукописів наукових праць. 

 

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 

Для участі у роботі семінару необхідно до 20 листопада 2018 року 

надіслати (в електронному варіанті) на адресу оргкомітету заявку на участь 

(зразок додається), тези доповідей та копію квитанції про сплату 

організаційного внеску, рецензію-рекомендацію (для студентів).  

До публікації приймаються наукові праці, які раніше не друкувалися. 

Матеріали можуть бути представлені українською та англійською мовами. У 

темі листа необхідно вказати номер секції і ПІБ першого автора (наприклад 

Секція 1_Антоненко А.А.); у назві файлу слід вказати номер секції та прізвище 

автора (наприклад 1_Антоненко_тези, 1_Антоненко_заявка, 

1_Антоненко_квитанція). Обсяг тез до 3 сторінок. Матеріали повинні бути 

підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 

см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1,5.   

  

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ: 

 

Антоненко А.А. к.е.н., доцент Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ) antonenko@ukr.net  

 

РОЗВИТОК БІРЖОВОГО ТОВАРНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Текст тез доповіді  

Текст тез доповіді [1].  

Текст тез доповіді  

  



Список використаних джерел: 1. Біржовий ринок: проблеми, 

перспективи: Монографія / М.О. Солодкий, В.О. Яворська, А.С. Кравченко. – 

Київ: Компринт, 2017. – 450 с. 

  

ОПЛАТА УЧАСТІ У СЕМІНАРІ 

 

150 грн – для заочної участі (сертифікат учасника, публікація матеріалів у 

збірнику тез доповідей та поштові витрати на доставку авторського примірника 

на вказану адресу замовленим листом). 400 грн – для очної участі (організаційні 

витрати, сертифікат учасника, публікація матеріалів конференції у збірнику тез 

доповідей).  

Для студентів – 75 грн участь (сертифікат учасника, електронна версія 

збірника тез). 

 

Увага! На одну публікацію незалежно від кількості авторів надсилається 

один авторський примірник збірнику тез. Додаткові збірники необхідно 

замовляти при оформленні заявки (вартість додаткового примірника 

уточнювати за телефонами для довідок). Проживання та проїзд оплачується 

учасниками самостійно.  

Форма участі – очна, дистанційна.  

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ Картка ПриватБанку 4731 2196 1008 7219 

(Отримувач Яворська Валентина Олександрівна) зі вказівкою: за участь у 

Всеукраїнському семінарі «Біржовий ринок в Україні: стан та виклики 

сьогодення»і П.І.Б. учасника.  

  

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГКОМІТЕТУ 

  

Національний університет біоресурсів і природокористування України,  

кафедра біржової діяльності і торгівлі,  м. Київ, вул. Героїв 

оборони,11,навчальний корпус № 10, ауд. 507 

Телефони для довідок: +38 (050) 106-13-59  

секретар: к.е.н., доц. Яворська Валентина Олександрівна  

E-mail: ukrseminar_2018nubip@ukr.net 



З А Я В К А 

на участь у  Всеукраїнському семінарі «Біржовий ринок в Україні: стан та 

виклики сьогодення» 

Прізвище __________________________________ 

Ім’я _______________________________________  

По-батькові ________________________________  

Науковий ступінь, вчене звання_______________  

Місце роботи (навчання) ___________________  

Посада __________________________________  

Науковий керівник (для студентів та аспірантів): прізвище, ім’я, по-батькові, 

вчений ступінь, вчене звання, місце роботи, посада__________________  

Назва доповіді ____________________________  

Назва/номер секції______________________________  

Координати для зв’язку:  

Поштова адреса для пересилання сертифікату та збірнику 

___________________________ 

____________________________________________________________________ 

Контактний телефон_______________________  

Е-mail: ___________________________________  

Дата ________________ 

Підпис ______________   

 

 

Надіслані Вами матеріали вважаються прийнятими за умови отримання від 

оргкомітету семінару підтвердження на Ваш e-mail 

 


