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До участі у конференції запрошуються вчені університетів і наукових установ, 
педагоги, аспіранти, магістранти, студенти, державні службовці та представ-
ники бізнесу. Заявки на участь, тези доповідей і пропозиції для підготовки 
проектів та рішень конференції надсилайте за адресою оргкомітету до 
02.02.2015 р. Обсяг тез 2-3 повні сторінки. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
 

Забезпечення економічного зростання потребує удосконалення ринкових 
механізмів регулювання… 

Список використаних джерел 
1. Класики менеджмента / Под ред. М.Уорнера / Пер. с англ. Под ред. 
Ю.Н.Каптурского. - СПБ: Питер, 2001. - 1168с. - (серия «Бизнес-класс»). 
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ЗАПРОШУЄМО ВАС 
взяти участь у роботі 

ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання» 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: 
− обговорення результатів досліджень у напрямі забезпечення сталого 

розвитку фінансових систем та удосконалення механізмів фінансового 
забезпечення діяльності суб’єктів господарювання; 

− формування умов для створення та впровадження наукових основ 
фінансового забезпечення через координацію зусиль та співробітництво між 
державними органами управління, органами самоврядування регіонів та 
представниками суб’єктів господарювання різних форм власності. 

 
Напрямки (секції) роботи конференції: 

 
1. Фінансові аспекти діяльності суб’єктів господарювання 
(керівник – Хоменко Л. М., к.е.н., доц. кафедри фінансів і кредиту) 
2. Діяльність вітчизняних суб’єктів у глобальній фінансово- кредитній системі 
(керівник – Ховрак І. В., к.е.н., доц. кафедри фінансів і кредиту) 
3. Розвиток бюджетної системи та міжбюджетних відносин 
(керівник – Глухова В. І., к.е.н., доц., зав. кафедрою фінансів і кредиту) 
4. Розвиток банківського сектору та іншого фінансового посередництва 
(керівник – Шаповал Л. П., к.е.н., доц. кафедри фінансів і кредиту) 
5. Проблеми та перспективи розвитку економіки, маркетингу та менеджменту 
(керівник – Сокур М. І., д.т.н., проф., зав. кафедрою маркетингу) 
6. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання 
(керівник – Касич А. О., д.е.н., проф., зав. кафедри обліку, аналізу і аудиту) 

 
За результатами роботи конференції буде сформована збірка тез з кодом 

ISSN, електронний примірник котрої буде надіслано протягом двох тижнів після 
закінчення конференції на електронну адресу авторів, вказану в заявці. 
Матеріали для участі в конференції приймаються електронною поштою на 

адресу: konferens2014@mail.ru 
При надсиланні матеріалів у темі повідомлення необхідно зазначити «На 

конференцію». Перелік матеріалів для надсилання: 
- файл тексту доповіді з назвою за прізвищем автора (наприклад, Ivanov.doc); 
- заявка на участь у конференції з детальними відомостями про автора (авторів); 
 -сканована квитанція про сплату оргвнеску. 
 
Робочі мови конференції: українська, російська. 
Участь у конференції заочна. 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
голова 

Михайло Васильович Загірняк – д.т.н., проф., ректор КрНУ 
 

заступник голови 
Андрій Борисович Почтовюк – к.н.д.у., проф., декан факультету економіки і управління 

 

члени комітету 
Сергій Володимирович Дідур – д.е.н., проф. кафедри фінансів і кредиту 
Алла Олександрівна Касич – д.е.н., проф., зав. кафедрою обліку, аналізу і аудиту 
Микола Іванович Сокур – д.т.н., проф., зав. кафедрою маркетингу 
Віктор Володимирович Бабіченко – к.е.н., начальник філіалу економічного управління 
ПАТ «Укртатнафти» 
Тетяна Григорівна Неіленко – начальник фінансового управління виконкому 
Кременчуцької міської ради 
Світлана Вікторівна Лощенко – начальник управління Державної казначейської служби у 
м. Кременчуці 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
голова 

Валентина Іванівна Глухова – к.е.н., доц., зав. кафедрою фінансів і кредиту 
 

члени комітету 
Людмила Петрівна Шаповал – к.е.н., доц. кафедри фінансів і кредиту 
Людмила Миколаївна  Хоменко – к.е.н., доц. кафедри фінансів і кредиту 
Людмила Миколаївна Крот – к.е.н., доц. кафедри фінансів і кредиту 
Денис Михайлович Загірняк – к.е.н., доц. кафедри фінансів і кредиту 
Інна Вікторівна Ховрак – к.е.н., доц. кафедри фінансів і кредиту 
Оксана Василівна Волошина – ст. викладач кафедри фінансів і кредиту 
 

секретаріат 
Марина Валентинівна Петченко  – к.е.н., старший викладач кафедри фінансів і кредиту. 
Термін надсилання матеріалів  - до 02 лютого 2015 року. 
Участь у конференції передбачає організаційний внесок у сумі 10 грн. за 1 сторінку. 
Внесок перераховувати на картку Приватбанку № 516874206114966. 
Призначення платежу: поповнення карткового рахунку Петченко М.В. від ПІБ учасника.  

 
ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ДОКТОРІВ НАУК БЕЗКОШТОВНА 

 

Вимоги до оформлення матеріалів 
Текст обсягом 2-3 сторінки набирати через 1 інтервал, 14 кеглем, шрифтом Times New 

Roman Cyr. на папері формату А4, поля з усіх боків 2 см. Формули повинні бути зроблені в 
MS Eguation Editor. Таблиці повинні бути зроблені в MS Word за допомогою табличного 
редактора (слово таблиця пишеться з великої літери справа, а її назва – по центру рядка). 

Підписи розміщуються під рисунками (рис. 1 – в тексті; Рис. 1 – в назві) і над таблицями. 
Назви рисунків і таблиць обов’язкові. 

Список використаних джерел повинен складатись не менше як з 3 найменувань з 
обов’язковим посиланням на них у тексті [1, с. 23]. Посилання на використані джерела 
оформляються відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.  

Матеріали публікуються у авторський редакції. За науковий зміст і якість поданих 
матеріалів несуть відповідальність автори, для студентів і аспірантів - наукові 
керівники. 


