ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
«ІРПІНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ»
Шановні студенти!
Адміністрація ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»,
циклова комісія фінансово-економічних та облікових дисциплін
запрошують Вас взяти участь
у VІIІ Міжвузівській студентській науково-практичній конференції

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ
ТА ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ»,
яка відбудеться 11 квітня 2019 р.
Організаційний комітет:
Голова:
Ільченко Н.В. – в.о. директора ВП НУБіП України «Ірпінський економічний
коледж»
Члени організаційного комітету:
Давиденко Н.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів НУБіП України
Калюга Є.В. – д.е.н., професор, заслужений економіст України, завідувач кафедри
обліку та оподаткування НУБіП України
Сова В.М. – завідувач економічного відділення
Гурська Л.Л. – голова циклової комісії фінансово-економічних та облікових
дисциплін
Кошик В.В. – викладач облікових дисциплін
Погоріла О.І. – методист
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Економіка та управління підприємством.
2. Бухгалтерський облік і оподаткування.
3. Фінанси, банківська справа та страхування.
УМОВИ УЧАСТІ
1. Форма участі в конференції – очна, дистанційна.
2. Робочі мови конференції – українська, російська.
3. До 5 квітня (включно) необхідно надіслати на електронну адресу
irpincollege@gmail.com матеріали:
- заявку на участь у конференції (зразок додається);
- тези доповіді, оформлені відповідно до вимог.
Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов_І.І._тези, Іванов_І.І._заявка
4. Після отримання матеріалів Оргкомітет протягом двох днів відправляє на адресу
учасника лист-підтвердження.

5. За результатами конференції буде сформовано електронний збірник матеріалів
конференції, який буде розміщений на сайті коледжу за адресою: iek.irpin.com
Участь у конференції є БЕЗКОШТОВНОЮ
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ
• Обсяг тез до 3 сторінок формату А-4;
• Шрифт – Times New Roman, розмір – 12 пт;
• 1 міжрядковий інтервал;
• абзац відступ – 1 cм; поля: ліве – 2,5 cм; праве, верхнє, нижнє – 1,5 см.
• таблиці повинні бути зроблені в MS Word за допомогою табличного редактора
(слово «таблиця» пишеться з великої літери справа (без лапок), а її назва – по центру
рядка);
• підписи розміщуються під рисунком (рис.1 в тексті; Рис.1. – в назві);
• формули виконуються в редакторі Microsoft Equation;
• сторінки не нумеруються;
• використана література (без повторів) оформляється відповідно до чинних вимог;
• відповідальність за зміст і оформлення несе автор і науковий керівник (для
студентів).
Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді:
- напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді;
- прізвище та ініціали автора (не більше двох), відділення, спеціальність, курс;
- назва навчального закладу;
- науковий керівник (посада, науковий ступінь, звання, ПІП);
- назва тез доповіді (великі літери, шрифт – напівжирний);
- текст;
– список літератури.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Секція: фінанси, банківська справа та страхування
Коваленко М.П., економічне відділення,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», ІІІ курс
ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж».
Науковий керівник – викладач, к.е.н. Тихонова І.К.
РОЛЬ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ У РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Процес економічних реформ в Україні неможливий без функціонування ефективного
фінансового ринку. Дана сфера економічних відносин кардинально впливає на становлення,
розвиток, структуру та специфіку фінансової системи країни [1].
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Савченко О.П. Проблеми державного забезпечення в Україні // Вісник НБУ.2018. № 1. С. 52-53.

Тези, що не відповідають зазначеним вимогам та надіслані пізніше вказаного
терміну, не розглядаються!
Надіслані Вами матеріали вважаються прийнятими за умови отримання від
оргкомітету конференції підтвердження на Ваш e-mail.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий керівник, його науковий ступінь та вчене звання
Тематичний напрямок конференції
Назва доповіді
Повна назва навчального закладу
Контактний телефон
E-mail
Форма участі (очна, дистанційна)

РЕЄСТРАЦІЯ
VІIІ Міжвузівська студентська науково-практична конференція відбудеться у
приміщенні ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» за адресою:
м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 9, корпус 2, конференцзала.
10.00-11.50 – Відкриття конференції, виступи учасників конференції
11.50-12.00 – Фотографування учасників конференції
12.00-12.30 – Кава-брейк
12.30-15.30 – Виступи учасників конференції
15.30-16.00 – Підведення підсумків
ПРОЇЗД
Від ст. метро «Святошин» (м. Київ) електропоїздом до ст. Ірпінь (20 хв.).
Від ст. метро «Академмістечко» (м. Київ) маршрутним таксі № 420 до зупинки
«Вул. Гагаріна» (30 хв.).
Відповіді на питання щодо проведення
VІIІ Міжвузівської студентської науково-практичної конференції
Ви можете отримати за телефонами:
Гурська Лариса Леонідівна – 093-328-87-86
Кошик Вікторія Валеріївна – 066-571-19-32

