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Зразок оформлення тез доповіді
Петренко О.М., ст.. гр.ЕФ-10-2
Науковий керівник:
д.е.н., проф. каф. ЕАіФ Галушко О.С.
(Державний ВНЗ «Національний гірничий
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РИЗИК В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Підприємницька діяльність завжди поєднана з
ризиком, дію якого на її результати не можна
точно визначити вчасно. Інноваційна діяльність в
більшості випадків...

Міністерство освіти і науки України
Вища банківська школа у Вроцлаві (Польща)
Engineering Consulting and Management Office
(Берлін, Німеччина)
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Тернопільський національний економічний
університет
Одеський національний економічний
університет
Державний вищий навчальний заклад
«Національний гірничий університет»
(м. Дніпропетровськ)
Кафедра економічного аналізу та фінансів

Список літератури:
1. Інституційні інвестори на фондовому ринку
України// Національне рейтингове агентство
«Рюрік» [Електронний ресурс]: режим доступу:
http://www.rurik.com.ua
Контакти:

Україна, м. Дніпропетровськ, 49005,
Державний вищий навчальний заклад
«Національний гірничий університет»,
просп. К. Маркса, 19, корп. 10,
поверх 4, кімн. 410, 411.
кафедра економічного аналізу та фінансів;
тел. (056) 373-07-97
Е-mail: nmu_eaif@i.ua

Студентська науково-практична
Інтернет - конференція

РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ
СИСТЕМИ КРАЇНИ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
16-17 квітня 2015 року

м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ», Україна

Мета
конференції
–
висвітлення
проблемних питань, пов’язаних з визначенням
найбільш ефективних напрямів розвитку
фінансової системи країни в умовах глобалізації
світової економіки.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Вимоги до оформлення тез доповідей

Голова оргкомітету – Півняк Генадій Григорович,
ректор Державного ВНЗ «НГУ», академік НАН
України

Приймаються до друку тези доповідей
обсягом 2 повні сторінки, набрані у редакторі
MS Word у вигляді комп`ютерного файлу з
розширенням *.doc. Шрифт Times New
Roman, розмір 14. Міжрядковий інтервал –
1,5. Абзацний відступ – 15 мм. Редактор
формул – Equation Editor 3.0. Поля – 20 мм.
Назва файлу повинна починатися із
прізвища першого автора доповіді. Кількість
тез доповідей від одного автора має бути не
більше 3х.
Список літератури подається в кінці тез
обов’язковим посиланням по тексту в
квадратних дужках (кегель 12, через 1
інтервал).

конференції

Заступники голови:
Єрмошкіна Олена Вячеславівна – д.е.н., проф., зав.
каф. ЕАтаФ Державного ВНЗ «НГУ»

Наукові напрямки роботи конференції
«Розвиток фінансової системи країни
в умовах глобалізації»:

Члени організаційного комітету:
Швець Василь Якович - д.е.н., проф., директор
Інституту економіки Державного ВНЗ «НГУ»

До
участі
у
роботі
запрошуються студенти.

1. Фінансовий механізм та державне
регулюванням економічного розвитку

Штефан Форлич - д.е.н., ректор
банківської школи у Вроцлаві (Польща)

2. Удосконалення системи оподаткування

Галушко Ольга Сергіївна - д.е.н., проф. кафедри
ЕАтаФ Державного ВНЗ «НГУ»

3. Актуальні напрями розвитку фінансової
системи країни в умовах глобалізації
4. Фінансовий менеджмент промислових
підприємств та фінансових посередників
5. Удосконалення
управління

процесів

бюджетного

Робочі мови: українська, англійська, російська.
Відкриття конференції – 16 квітня 2015 р. о 10:00
годині
Завершення роботи – 17 квітня 2015 р. о 16:00
годині.

За підсумками конференції матеріали
конференції будуть розміщені за адресою:
http://eaf.nmu.org.ua

Вищої

Алєксєєв Ігор Валентинович - д.е.н., проф., зав.
каф. фінансів НУ "Львівська політехніка"
Десятнюк Оксана Миронівна - д.е.н., проф.
директор
Навчально-наукового
інституту
інноваційних освітніх технологій ТНЕУ
Іванов Юрій Борисович - д.е.н., проф., заст. дир. з
наукової роботи НДЦ індустріальних проблем
розвитку НАН України
Арнольд Штейнгарц - голова Engineering
Consulting and Management Office (Берлін,
Німеччина)
Відповідальні секретарі:
Крилова Олена Валер’янівна – к.т.н., доц. каф.
ЕАтаФ Державного ВНЗ «НГУ»
Цуркан Ірина Миколаївна – к.е.н., доц. каф.
ЕАтаФ Державного ВНЗ «НГУ»

Заявку на участь у конференції та тези
доповідей необхідно надіслати до оргкомітету
до 10 .04. 2015 р. :
для студентів ДВНЗ «НГУ» - власноруч у
паперовому варіанті (тези та заявка із
підписами автора та керівника - обов’язково)
за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ,
Державний
вищий
навчальний
заклад
«Національний гірничий університет», просп.
К. Маркса, 19, корпус 10, кімната 410;
для студентів-учасників інших ВНЗ тези та
заявка в електронному вигляді
надсилати за адресою: http://nmu_eaif@i.ua
Тези, які не відповідають зазначеним вимогам
або надіслані до організаційного комітету
після 10.04.2015р., не розглядатимуться!

