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МНУ імені В.О.Сухомлинського; 

Кіщак І.Т. – д.е.н., професор, декан факультету 

економіки МНУ імені В.О.Сухомлинського; 

Сігуа Г.В. - д.е.н., професор, Голова представництва 

торгово-промислової палати Грузії в Україні, радник 

Українського кредитно-банківського союзу 

Дема Д.І. – к.е.н., професор, завідувач кафедри 

фінансів і кредиту Житомирського національного 

агроекологічного університету 

Корнєва Н.О. – к.е.н., доцент, в.о. зав. кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування МНУ 

імені В.О. Сухомлинського; 

Рудь І.Ю. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування МНУ імені 

В.О.Сухомлинського; 

Данік Н.В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування МНУ імені 

В.О.Сухомлинського; 

Гривківська С.М. – ст. викладач, доцент кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування МНУ 

імені В.О.Сухомлинського; 

Прокопенко В.Ю. – д.е.н., професор кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування МНУ 
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Відповідальний секретар: – Колеватова А.В. к.е.н., 
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АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 
Україна, 54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, 

Миколаївський національний університет імені 

В.О.Сухомлинського, факультет економіки, кафедра 

фінансів, банківської справи та страхування. 

E-mail: kaf.finance.mnu@gmail.com 

Телефони для довідок у робочі дні з 9.00 до 17.00 

8(0512) 76-76-69; 

Колеватова Альона Володимирівна (063)713-47-53 
Сподіваємося на Вашу зацікавленість 

та бажаємо успіхів! 

З повагою, Оргкомітет 

Реєстраційна картка 

учасника V Всеукраїнської науково- 

практичної Інтернет-конференції 

«Фінансовий механізм управління 

економічними процесами: сучасні реалії та 

виклики» 

19 квітня 2018 р. 

 

Прізвище, ім’я, по батькові        

Науковий керівник      

Організація (установа)      

Поштова адреса                                        

Контактний телефон (код)     

Е-mail   

Назва доповіді      

Назва секції       

 

 
 

Міністерство освіти і науки України 

Миколаївський національний університет 

імені В.О.Сухомлинського 

кафедра фінансів, банківської справи та страхування 
Одеський регіональний інститут державного управління 

НАДУ при Президентові України 

Миколаївський національний аграрний університет 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Представництво торгово-промислової палати 

Грузії в Україні 

Миколаївська обласна дирекція Української страхової 

компанії «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» 

ПАТ КБ «Приватбанк» 

Центр біржових технологій 

 

 

ЗАП РОШ ЕННЯ 
V Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція 
 

«Фінансовий механізм управління 

економічними процесами: сучасні реалії та 

виклики» 

 

 

19 квітня 2018 року 

м. Миколаїв 

mailto:kaf.finance.mnu@gmail.com


 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Миколаївський національний університет імені 
В.О.Сухомлинського, кафедра фінансів, банківської справи 
та    страхування     запрошує     Вас     взяти     участь     у 
V Всеукраїнській науково-практичній Інтернет- 
конференції «Фінансовий механізм управління 
економічними процесами: сучасні реалії та виклики», яка 
відбудеться 19 квітня 2018 року. 

 

Робота конференції планується за такими 

напрямками: 
 

1. Банківська система України: основні 

пріоритети та перспективи розвитку 

2. Розвиток інвестиційної та інноваційної 

діяльності: вітчизняний і зарубіжний досвід 

3. Ефективність діяльності страхового ринку 

України в умовах глобалізації 

4. Грошово-кредитна політика держави та 

основні шляхи її реформування 

5. Формування ефективного розвитку 

вітчизняного підприємства 

 
До участі в конференції запрошуються студенти, які в 

своїх дослідженнях розглядають питання функціонування 
фінансової інфраструктури в умовах децентралізації 
економіки, та інші зацікавлені особи. 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, 
англійська. 

 

 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

Приймаються до друку тези доповіді обсягом 2 повні 

сторінки, набраних у редакторі MS Word. Шрифт-  Times  

New Roman, розмір кегля – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, 

поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 20 мм, абзац – 10 мм. 

Рисунки і таблиці друкувати шрифтом Times New Roman 

12, міжрядковий інтервал – 1. Рисунки, діаграми, таблиці 

створюються з використанням чорно-білої  гами. 

Використання кольору і фону не допускається. Усі рисунки і 

таблиці повинні бути названі. Формули слід друкувати за 

допомогою редактора формул Microsoft Equation  і  

нумерувати у круглих дужках. 

Список літератури повинен містити відомості з 

доступних читачам джерел і бути оформлений згідно 

діючим стандартам. 

У правому верхньому кутку вказуються прізвище та 

ініціали авторів, роботи подаються у співавторстві з науковим 

керівником, або до них додається відсканована рецензія за 

підписом наукового керівника, завірена печаткою факультета. 

Відповідальність за науковий рівень тез доповідей, 

обґрунтованість висновків, достовірність результатів несуть 
автори. 

 
 

 
 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

До тез має додаватись заявка учасника, скла- 

дена на окремому аркуші за поданим зразком та 

копія квитанції про оплату. Надіслати вище пере- 

раховані документи необхідно не пізніше 

18 квітня 2018 року на e-mail: 

kaf.finance.mnu@gmail.com (вкладеними 

файлами). У темі листа необхідно вказати номер 

обраної секції і прізвище першого автора 

(наприклад, «Секція 1, Шевченко Т.О.»). 

(18.04.2018 р. поштову скриньку буде анульовано). 

Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені 

відповідно до вимог і подані у зазначений термін. 

Увага! Відділ обробки інформації надсилає повідомлення 

про отримання Вашого листа протягом двох днів. Якщо Ви 

не отримали повідомлення, відправте роботу повторно або 

з’ясуйте питання про отримання Вашого листа редакцією по 

вказаним для довідок телефонам. 

 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ 

Розмір організаційного внеску для учасників з України 

становить 50 грн. Збірник тез конференції буде направлено на 

поштову адресу учасника, вказану у заявці. Реквізити для 

сплати будуть надані після отримання тезисів  доповіді. 

Оплата здійснюється тільки після прийняття тез доповіді до 

друку оргкомітетом. Матеріали конференції буде розміщено 

на WEB-ресурсі Факультету економіки Миколаївського 

національного університету імені В.О.Сухомлинського: 

www.eco.mdu.edu.ua 

Зразок оформлення тез доповідей 

Шевченко Т.О. 

Науковий керівник: Петренко О.Д., к.е.н., доцент 

Миколаївський національний університет 

імені В.О.Сухомлинського 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК РИНКУ 

ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ 

mailto:kaf.finance.mnu@gmail.com
http://www.eco.mdu.edu.ua/

