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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Х Міжнародна науково-практична конференція

ГРУДНЕВІ ЧИТАННЯ

«Інноваційний ресурс страхового ринку в сучасних умовах»
Конференція відбудеться 4-5 грудня 2014 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. Під час
роботи конференції можна буде подати статті до Вісника Київського національного
університету імені Тараса Шевченка серія «Економіка».
Також передбачається робота студентських секцій за такими напрямами:
1. Інноваційний розвиток страхового ринку та його регулювання
2. Інновації на ринку соціально-орієнтованих видів страхування
3. Інновації у сфері ризик-менеджменту суб’єктів господарювання
4. Інновації у сфері інтеграції банків та страхових компаній
5. Інновації на ринку ризикових видів страхування
6. Інновації на ринку перестрахування
До початку роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей у збірнику
матеріалів конференції.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Організаційний внесок за публікацію тез становить: 200 грн. З питань оплати слід
звертатися за адресою 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90А, тел. +380445213396.
До 15 листопада 2014 року (включно) необхідно одним листом подати заявку,
тези
доповіді
та
підтвердження
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 назву ВНЗ/установи,
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.
E-mail: Kaf_insurance@rambler.ru, тел. +380 (44) 521 33 96
Організаційні питання
4 грудня 2014 р.
9:00-10:00 — заїзд та реєстрація учасників конференції за адресою: м. Київ, вул.
Васильківська 90-а, Економічний факультет Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
10:00-14:00 — робота конференції
14:00-15:00 — фуршет
15:00-16:00 — двосторонні зустрічі
5 грудня 2014 р.
9:00-10:00 — реєстрація студентів, аспірантів та молодих вчених
10:00-16:00 — секційні засідання
ЗАЯВКА на участь у
Х Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний ресурс страхового
ринку в сучасних умовах»
4 грудня 2014 року
для викладачів та представників страхового бізнесу
П.І.Б. __________________________________
Посада _________________________________
Назва ВНЗ/установи _____________________
Науковий ступінь ________________________
Вчене звання ____________________________
Назва доповіді (тез)_______________________
Поштова адреса ________________________
Телефон _______________________________
E-mail _________________________________
Планую:
___ взяти участь у роботі конференції та виступити з доповіддю;
___ взяти участь у роботі конференції як слухач;
___ взяти участь у роботі конференції дистанційно.
Увага! Всі позиції заявки мають бути заповненими!

ЗАЯВКА на участь у
Х Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний ресурс страхового
ринку в сучасних умовах»
5 грудня 2014 року
для студентів, аспірантів і молодих вчених
П.І.Б. __________________________________
Назва ВНЗ _____________________________
Спеціальність___________________________
Науковий керівник ______________________
Курс __________________________________
Назва доповіді (тез)______________________
Назва секції ____________________________
Поштова адреса ________________________
Телефон _______________________________
E-mail _________________________________
Увага! Всі позиції заявки мають бути заповненими!
Зразок
оформлення тез
ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Іванов Іван Іванович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
IV курс, спеціальність «Фінанси і кредит»
Науковий керівник: к.е.н., проф. Пікус Р.В.
В умовах …
…
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