Міністерство освіти і науки України
Інститут модернізації змісту освіти
Національна металургійна академія
України
Українська інженерно-педагогічна
академія
Одеський національний університет
імені І.І. Мечникова
(Навчально-науковий інститут
інформаційних та соціальних
технологій)

V Всеукраїнська
науково-практична
конференція

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ
СИСТЕМ В УМОВАХ
ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ
ЕКОНОМІКИ»
11-12 квітня 2019 р.
м. Дніпро

Кафедра фінансів Національної металургійної
академії України запрошує до участі в конференції
викладачів, науковців, практиків, магістрантів
та студентів для обговорення питань за
наступними напрямками:
1. Теоретико-методологічні засади розвитку
соціально-економічних
систем
в
трансформаційних умовах.
2. Сучасні фінансово-економічні проблеми
функціонування та розвитку підприємств, установ
та організацій.
3. Актуальні
питання
інноваційноінвестиційного розвитку економічних систем.
4. Методи та технології обліку, аналізу та
управління
підприємствами
в
умовах
трансформаційної економіки.
5. Стан та перспективи розвитку інформаційноаналітичного
забезпечення
в
умовах
трансформаційної економіки.

Програмний комітет:
Ковальчук К.Ф., д.е.н., професор, декан
факультету
економіки
та
менеджменту
Національної металургійної академії України
Прохорова В.В., д.е.н., професор, завідувач
кафедри економіки та організації діяльності
суб’єктів
господарювання
Української
інженерно-педагогічної академії
Журавльова Т.О., к.е.н., професор, завідувач
кафедри економіки та моделювання ринкових
відносин
Навчально-наукового
інституту
інформаційних
та
соціальних
технологій
Одеського національного університету імені
І.І. Мечникова
Сокиринська І.Г., к.е.н., доцент, завідувач
кафедри фінансів Національної металургійної
академії України
Мушникова С.А., к.е.н., доцент кафедри
фінансів Національної металургійної академії
України
Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська, польська
Форма участі в конференції –– заочна
(дистанційна)
Обговорення доповідей буде проводитися шляхом
переписки 11-12 квітня по e-mail:
fin.nmetau@gmail.com

Для
участі
в
конференції
необхідно
до 05 квітня 2019 року надіслати на
e-mail: fin.nmetau@gmail.com
1. заявку на участь (за формою, що додається);
2. текст доповіді.
Примітка: якщо після надсилання повного пакету
документів
Вам
не
відповіли
протягом
3 робочих днів, будь ласка, надішліть документи
повторно. Оргкомітет електронною поштою
обов’язково повідомить Вас про отримання та
прийняття матеріалів.
За зміст матеріалів відповідальність несуть
Доповіді будуть опубліковані для обговорення автори і наукові керівники.
12 квітня у формі електронного збірника
Матеріали мають бути ретельно перевірені
матеріалів конференції на сторінці кафедри за змістом і підготовлені відповідно до норм
фінансів НМетАУ (у вкладці “Конференції”) за
правопису та орфографії.
електронною адресою

http://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2015/p1718
Участь у конференції
БЕЗКОШТОВНА

Від одного автора приймається не більше
трьох статей

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
V Всеукраїнської
науково-практичної конференції
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ
ЕКОНОМІКИ»
11-12 квітня 2019 р., м. Дніпро
Прізвище
Ім’я
По-батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи / навчання
(повністю)
Посада / спеціальність,
освітньо-кваліфікаційний
рівень, курс (для студентів)
Науковий керівник
(для студентів)
Назва доповіді
№ та назва тематичного
напрямку
Телефони (робочий,
домашній, мобільний)
E-mail для листування

У разі виникнення питань звертатися за
контактами:
Національна металургійна академія України,
пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49600
e-mail: fin.nmetau@gmail.com
Мушникова Світлана Анатоліївна,
доцент кафедри фінансів (067) 283-60-65

Вимоги до оформлення матеріалів конференції
Текст матеріалів обсягом 3-5 сторінок формату А4 (з
урахуванням рисунків, таблиць, формул та
літературних джерел) подається у вигляді файлу з
розширенням *.doc або *.docx; шрифт: Times New
Roman 14; міжрядковий інтервал: 1,5; поля 20 мм з
усіх боків; без переносів та ущільнення тексту. Назва
файлу повинна відповідати прізвищу автора
(Іванов_Тези.doc,
Іванов_Заявка.doc
або
Іванов_Тези.docx, або Іванов_Заявка.docx).
Подання
тексту
матеріалів
конференції
здійснюється у наступному порядку:
1-й рядок - № секції – у правій частині аркуша;
2-й рядок - прізвище та ініціали автора (не більше
трьох авторів), науковий ступінь, вчене звання, – у
правій частині аркуша (курсив, напівжирний);
3-й рядок - посада автора - у правій частині аркуша
(курсив, напівжирний);
4-й рядок - науковий ступінь, вчене звання,
прізвище та ініціали наукового керівника (для
студентів) - у правій частині аркуша (шрифт курсив,
напівжирний);
5-й рядок - назва організації (повністю) - у правій
частині аркуша (курсив);
6-й рядок - адреса e-mail одного з авторів (на яку
будуть надсилатися матеріали конференції) - у
правій частині аркуша (курсив).
Інформація про автора (авторів) з 1-го по 6-й рядки
надається з міжрядковим інтервалом 1,0.
Через порожній рядок
НАЗВА ДОПОВІДІ
(великими літерами, шрифт напівжирний, по центру);
Через порожній рядок
Текст матеріалів, абзацний відступ 1,25 см;

Приклад оформлення
матеріалів конференції
Секція 3
Аберніхіна І.Г., к.е.н., доцент
доцент кафедри фінансів
Національна металургійна академія України
abernihina@mail.ru
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ
СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Специфічним видом ризику, пов’язаного з
діяльністю страхових організацій, є страховий
ризик.
Страховий ризик - певна подія, на випадок якої
проводиться страхування і яка має ознаки
ймовірності та випадковості настання [1].
Страховий ризик - ймовірна подія, що може
призвести до отримання непередбачуваних збитків
або іншим чином негативно вплинути на діяльність
страховика і на його здатність виконувати свої
зобов’язання [2].

Список використаної літератури
1. "Про страхування" [Електронний ресурс] //
Верховна Рада України; Закон від 07.03.1996 №
85/96-ВР – Режим доступу до ресурсу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр.
2. Вимоги до організації і функціонування
системи управління ризиками у страховика
[Електронний
ресурс]
//
Нацкомфінпослуг;
Розпорядження, Вимоги від 04.02.2014 № 295 –
Список використаної літератури
доступу
до
ресурсу:
Літературні джерела оформлюється відповідно до Режим
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0344-14.
вимог ВАК України.

