
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

 
 

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ТА МОЛОДІ 

НАУКОВЦІ! 

Миколаївський міжрегіональний інститут 

розвитку людини вищого навчального 

закладу «Університет «Україна», кафедра 

економіки та підприємництва запрошує Вас 

узяти участь у роботі Інтернет-конференції 

«Актуальні проблеми економіки та 

фінансів», яка відбудеться 24 травня 2015 

року. 

 

До участі у конференції запрошуються 

науковці вітчизняних та зарубіжних вищих 

навчальних закладів, аспіранти та 

здобувачі, а також студенти. 

 

Форма участі у конференції: дистанційна. 

 

Робочі мови конференції: 

українська, російська, англійська. 

 
 

 

 

 
Організаційний комітет: 

 

Шаповалова Інга Олексіївна – доктор 

економічних наук, доцент, завідувач кафедри 

економіки та підприємництва 

 

Бассова Ольга Олександрівна – кандидат 

економічних наук, доцент, заступник завідувача 

кафедри економіки та підприємництва 

 

Домбровська Людмила Вікторівна - кандидат 

економічних наук, доцент 

 

Гуріна Олена Валентинівна - - кандидат 

економічних наук, доцент 

 

Крамаренко Ірина Сергіївна – кандидат 

економічних наук, доцент 

 

Козаченко Лілія Анатоліївна – кандидат 

економічних наук, доцент  

 

Юрін Євгеній Григорович - кандидат 

економічних наук, доцент кафедри 

 

Сидорець Людмила Василівна – старший 

викладач кафедри 

 

Шлепньов Андрій Миколайович - старший 

викладач кафедри 

 
Відповідальний секретар:  

Гладій Людмила Олександрівна – завідувач 

кабінету 

Контактний телефон: 068-0800-459 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» 

вул. Друга Військова, 22, м. Миколаїв, 

Україна 

www.mmirl.edu.ua 

E-mail: Ykr_kaf_finans@mail.ru 

 

Міністерство освіти і науки України 
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У програмі конференції планується 

робота за наступними секціями: 
1. Розвиток фінансового ринку в Україні: 

проблеми та перспективи. 

2. Фінансово-кредитна система: вектор 

розвитку для України. 

3. Інноваційні трансформації сучасної 

економіки України. 

4. Система обліково-аналітичного 

забезпечення управління підприємством. 

5. Проблеми теорії та практики управління 

економічним потенціалом підприємства. 

6. Маркетингові інструменти розвитку 

підприємств в Україні. 

7. Інформаційно-аналітичне забезпечення 

фінансово-економічної діяльності підприємств 

в сучасних умовах. 

8. Проблеми та шляхи розвитку 

комерційної діяльності та підприємництва. 

 

 
. 

Приклад оформлення матеріалів: 
 

Секція: 3. Розвиток фінансового ринку в 

Україні: проблеми та перспективи. 

 
Іванов І.І., студент 4-го курсу 

спеціальності «Фінанси і кредит» 

Науковий керівник: Дубровська Н.В., 

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів  і 

кредиту  ММІРЛ «Університет «Україна» 

 

ПЕРЕДУМОВИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  РИНКУ 

КАПІТАЛУ   

Текст доповіді 

 

Список використаних джерел: 
 

 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСНИКА 

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА 

ФІНАНСІВ» 

Прізвище,  ім'я,  по 

батькові  учасника, 

спеціальність, курс 

 

Повна  назва  вищого 

навчального закладу 

 

Науковий  ступінь,  вчене 

звання,  посада  (для 

науковців) 

 

Прізвище  та  ініціали 

наукового  керівника  для 

студентів та аспірантів 

 

Назва тез  

Номер та назва секції  

Контактний телефон  

Е-mail  
 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

1. Тези подаються у електронному варіанті у 

форматі .doc або .docx, редактор Microsoft 

Word. 

2. Обсяг тез –  3-5 сторінок формату А4. 

3. Шрифт Tіmes New Roman, кегль – 14 пт., 

інтервал між рядками – 1,5, поля – 20 мм. 

4. Кожна ілюстрація, діаграма, схема 

повинна бути підписана, таблиця – мати назву. 

5. Формули слід друкувати за допомогою 

редактора формул Microsoft Equation і 

нумерувати у круглих дужках. 

6. Список використаних джерел має містити 

лише джерела, на які є посилання в тексті; 

приклад оформлення посилань: [1, с. 45]. 

Посилання в дужках на різні джерела подавати 

через крапку з комою ([1; 2]); список 

використаних джерел оформлюється 

відповідно до вимог (див. Бюлетень ВАК 

України. – 2009. – № 5. – С. 26–30). 

7. Файли повинні  бути  названі  згідно  з 

поданим  прикладом:  Іванов_Тези, 

Іванов_Заявка. 

 

УВАГА! 

Відповідальність за зміст матеріалів 

несуть автори та наукові керівники. 

У  разі  невідповідності  оформлення 

поданих  тез  вимогам,  оргкомітет  залишає  за 

собою  право  редакції  авторського  тексту  або 

відхилення публікації. 

Заявки-анкети  на  участь,  тези  

доповідей прохання  надсилати  до  20 травня 

2015 р. на адресу Оргкомітету 

(Ykr_kaf_finans@mail.ru). 

Для  обговорення  і  дискусій  24 травня 

2015 р. матеріали  конференцій  будуть 

відображені на web-сайті ММІРЛ «Університет 

«Україна» та опубліковані у  збірнику  тез,  

який  буде  розміщений  на сторінці 

університету.  www.mmirl.edu.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З  повагою  Організаційний  комітет 

конференції 

mailto:management@mmirl.in.ua
http://www.mmirl.edu.ua/

