Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
України

ЗАЯВКА

Форма сплати:

Організаційний
внесок
за
участь
у
конференції становить 150 грн. Ця сума включає
витрати на видання програми, збірника матеріалів
конференції та їх розсилку, а також інші
організаційні витрати.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

на участь у II Міжнародній науковопрактичній інтернет-конференції

Головне фінансове управління Донецької
обласної державної адміністрації

«ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ

Виконавчий комітет Макіївської міської ради

В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ

Макіївське відділення ПАТ "Укрсоцбанк"

РОЗВИТКУ КРАЇНИ»

Міжнародний інститут самоврядування,
Російська Федерація

Поштова адреса для пересилання заявок на
участь у роботі конференції та тез доповідей:
Оргкомітету конференції,
кафедра фінансів,
ПВНЗ "Макіївський економіко-гуманітарний
інститут"
вул. Островського, 16,
м. Макіївка,
Донецька обл.,
Україна,
86157
тел. (0623)222227 (приймальна)
(0623)220323
+380505494407 {Ніколаєва Ольга Миколаївна
- координатор з питань проведення конференції)
Е-шаіІ: о1§а-попу@уапс1ех.ги

ПІБ автора (ів)
Науковий ступінь

II Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція

Вчене звання
Посада
Назва організації
Назва доповіді
Секція

|

«ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ
МЕХАНІЗМ В СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ
КРАЇНИ»

Поштова адреса

Інформаційний лист
Службовий телефон
Домашній телефон
Мобільний телефон
Е-таіІ

Реквізити внесення платежу:

ПВНЗ
"Макіївський
економіко-гуманітарний
інститут",
ПАО Перший український міжнародний банк,
м.Макіївка
р/р 26008962488477
МФО 334851
ЗКПО 20388437,
Призначення платежу "Оргвнесок за участь у
конференції
ПІБ учасника
"

25-26 січня 2012 р.
м.Макіївка

Шановні

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

колеги!

Голова:
Веретенников
Віталій
Іванович
Макіївського
економіко-гуманітарного
к.т.н., професор

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

-

ректор
інституту,

II Міжнародної науково-практичної
Співголови:
Сьомкіна Тетяна Віталіївна - проректор з наукової
роботи, д.е.н., професор
Храпкіна Валентина Валентинівна - проректор з
навчальної роботи, к.е.н., доцент

інтернет-конференції
«Фінансово-кредитний механізм в соціальноекономічному розвитку країни»,
яка відбудеться 25-26 січня 2012 р.
у ПВНЗ "Макіївський економіко-гуманітарний
інститут" (м. Макіївка, Донецька обл.)

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ
КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Модернізація державних фінансів в умовах
глобалізації.
2. Сучасні

інструменти

фіскального

та

монетарного регулювання економіки.
3. Фінансово-економічні

проблеми

сталого

розвитку підприємств.
4. Регіональні

аспекти

інноваційної

й

інвестиційної діяльності і їх роль у вирішенні
соціально-економічних проблем країни.
5. Фінансово-економічна безпека в Україні.

Робочі мови конференції:
англійська.

українська, російська,

Члени оргкомітету:
Гопцій Вікторія Михайлівна - заступник начальника
Головного
фінансового
управління
Донецької
облдержадміністрації;
Дмитриченко Лілія Іванівна - д.е.н., професор,
зав. кафедри економічної теорії
Донецького
національного університету;
Ковальов Аристарх Олексійович директор
Міжнародного інституту самоврядування, д.е.н.,
професор (Російська Федерація);
Коровіна Зінаїда Павлівна - д.е.н., професор
Макіївського економіко-гуманітарного інституту;
Ліндсі Ейнхаус - радник сенатора з фінансових та
банківських питань (Сполучені Штати Америки);
Маглаперідзе Алла Сергіївна - к.е.н., професор
Макіївського економіко-гуманітарного інституту;
Ніколаєва Ольга Миколаївна - к.держ.упр., доцент
Макіївського економіко-гуманітарного інституту;
Рад Наталя Сергіївна перший заступник
начальника Головного управління Пенсійного фонду
України, к.е.н.;
Рябчиков
Максим
Андрійович
начальник
Макіївського відділення ПАТ "Укрсоцбанк", к.е.н.;
Стеченко Дмитро Миколайович - д.е.н., професор
НТУУ «Київський політехнічний інститут»;
Єгорова Марина Віталіївна - заступник начальника
Головного управління Державного
казначейства
України у Донецькій області, к.держ.упр.;
Смоленюк Руслан Петрович - зав. кафедри фінансів,
к.е.н.,
доцент
Хмельницького
економічного
університету.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Надсилати тези доповіді однією з робочих мов
конференції обсягом до 2 сторінок (включаючи
посилання на джерела). Текст тез друкувати у
редакторі Місгозо/і ІУогсІ на аркуші формату А4, без
нумерації сторінок, шрифтом „Тішез
Кошап",
кеглем 14рІ через один інтервал без ущільнення тексту
та переносів. Поля - 20 мм з усіх сторін. Текст тез
надсилати електронною поштою (назва файлу повинна
містити прізвище першого автора латиницею та номер
обраного напрямку, наприклад, Іуапоу_2). Рисунки
повинні бути згруповані в один графічний об'єкт;
формули виконуються в редакторі Місгохо/і Едиаііоп.
Оформлення:
У лівому верхньому куті вказується УДК.
Посередині - прізвища та ініціали авторів з
вказівкою наукового ступеня та вченого звання, назва
навчального закладу, місто, е-шаі;
НАЗВА ТЕЗ - посередині великими літерами
(жирний);
Основний текст;
Література - посередині (курсив).
Матеріали, оформлені з порушенням цих вимог
публікуватися не будуть.

Контрольні терміни
до 20.01.2012 р. - надання заявок на участь у
роботі
конференції,
тез
доповідей
(в
електронному вигляді), внесення організаційного
внеску;
25-26.01.2012 р. - розміщення матеріалів на
сайті, обговорення доповідей на інтернет-форумі;
до 15.02.2012 р. - публікація та розсилка
збірників авторам.

