
СПИСОК КОНФЕРЕНЦІЇ В ЯКИХ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ ЗА 2015 РІК 

 

№ 

п/п 

Назва Вид (міжнародні, 

всеукраїнські та ін.) 

Місце та дата 

проведення  

Прізвище автора, 

назва докладу 

(вказати опубліковані 

тези, обсяг (д.а.)) 

1 2 3 4 5 
1.  Конкурентний розвиток економіки: сучасні 

виклики та перспективи» 

Міжнародна науково-

практична конференція 

студентів, аспірантів та 

молодих вчених   

м. Київ, НаУКМА 

 

28 січня 2015 р. 

Фролова Т.О.,  

Сорока В.А.-І. 

Стратегії 

корпоративного 

венчурного інвестування 

(0,14 д.а.) 

Осадчий В.С. 
Застосування інноваційних 

моделей у сучасному 

бізнесі (0,2) 

Самаріна М. М. 

Визначення поняття 

«фінансове 

посередництво», (0,1) 

2. Світові тенденції та перспективи розвитку 

фінансової системи України.  

 

ХII Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

29-30 жовтня 2015 р. 

КНУ Імені Тараса 

Шевченка , URL 

http://www.econom.univ.ri

ev.ua/GS/21102015/zbirnu

k.pdf) 

Савчук Н.В. 

 Роль бюджетної системи 

в соціально-

економічному розвитку 

України  (0,3) 

3. Соціально-економічний розвиток України та 

її регіонів: проблеми науки та практики 

Міжнародна  25-26 вересня 2015р., 

Одеса 
Ананьєв М.Ю. 
«Особливості 

фінансування діяльності 

державних регуляторів 

на ринках цінних 



паперів: світовий досвід 

та Україна» (0,197 д.а.) 

4. Теорія і практика сучасної економіки Міжнародна Науково-

практична конференція 

19листопада  2015, 

Черкаси 

Ананьєв М.Ю. «Ключові 

фактори впливу на 

розвиток ринку акцій на 

основі аналізу світової 

практики» (0,16 д.а.) 

5. Бізнес-аналітика в управління 

зовнішньоекономічною діяльністю 

ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція  

22 жовтня 2015 р., 

м.Киїів 

Малащук Д.В  

Етапи становлення та 

основні тенденції 

міжнародного валютного 

ринку (0,1) 

6. Стратегія розвитку України: економічний та 

гуманітарний виміри 

Міжнародна науково-

практична конференція 

13 листопада 2015 р., 

м.Киїів 

Малащук Д.В  

Тенденції розвитку 

валютної глобалізації 

(0,1) 

7. Реструктуризація глобального простору: 

історичні імперативи та виклики 

міжнародна М.Київ 

ДАУ при МЗС України, 

23.04 2015 

Павлюк О. .До основних 

аспектів моніторингу 

валютного курсу 0.1д.а 

8. Сучасні наукові погляди на 

економічнийрозвиток країни: теорії та 

пропозиції 

Міжнародна  м.Ужгород, 

Ужгородський 

національний 

університет 

11-12 грудня 2015р. 

Зінченко Ф.А. 

Регульовані ринки 

капіталу в контексті 

Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС 

(0.22 д.а.) 

 

9. Проблеми та перспективи соціально-

економічного розвитку економіки України в 

умовах європейської інтеграції 

Всеукр. наук.-практ. 

конф. 

Київ,  

28 травня 2015 р. 
Лихолет С.І. 
Економічна сутність та 

зміст трансферу 

технологій  

(С. 203-209; 0,3 д.а.) 

10. Інноваційна економіка: макро-, мезо- та 

мікрорівні 

Міжнародна науково-

практична конференція 

10-11 грудня 2015 року  

м. Херсон 

Рибалко Ю.С. Фактори 

підвищення фінансової 

конкурентоспроможност



і ТНК (0,27 д.а.) 

11. Еколого – економічні проблеми у 

міжнародній торгівлі та інвестиціях 

Міжнародна наукова 

конференція 

20-21 жовтня 2015 року 

м. Львів 
Бойко О.Г.  

Перспективи здійснення 

міжнародної торгівлі в 

криптографічній валюті 

в умовах глобалізації 

(0,2) 

12. Реструктуризація глобального простору: 

історичні імперативи та виклики» 

міжнародна 23 квітня 2015 року, Київ Васюк Є.А., «Східне 

партнерство як рушійна 

сила економічного 

розвитку», (0,1). 

13. «Сучасні тенденції міжнародних відносин: 

політика, економіка, право» 

міжнародна 17 вересня 2015 р., м. 

Львів, ЛНУ ім. І. Франка 

Васюк Є.А., «Сутнісні та 

структурні аспекти 

трансфертної політики 

транснаціональних 

корпорацій», (0,2) 

Грінченко О.В. 
Організаційно-правове 

регулювання діяльності 

глобальних виробничих 

систем /  

Ст. 370-373 

(0,16 д.а. 

Пашинська К.С. 
Державно приватне 

партнерство в оборонній 

сфері України. .(0,1) 

14. Виклики та перспективи розвитку нової 

економіки на світовому, державному та 

регіональному рівнях 

міжнародна 15-16 жовтня 2015 року, 

Запоріжжя 

Васюк Є.А., «Місце 

корпоративного 

оподаткування в системі 

факторів впливу на 

здійснення трансфертних 

операцій ТНК», (0,1) 

15.  Инновационные взгляды научной молодежи міжнародна 21 - 30 квітня 2015 г.  Гончар І.О. Інструменти 



‘2015 М. Одесса. 

 

антикризового 

менеджменту як фактор 

виживання ТНК (0,4) 

16. Особливості використання інструментів 

антикризового менеджменти на 

підприємстві 

міжнародна НУ «Києво-Могилянська 

Академія», м. Київ, 28 

січня, 2015р.  

 

Гончар І.О. 

(опубліковані, 2 стор. 

(0,1)) 

17. Менеджмент у XXI сторіччі: методологія і 

практика 

III міжнародна-наукова 

практична конференція 

14-15 травня 2015 р.,  м. 

Полтава, ПНТУ ім. Ю. 

Кондратюка  

Грінченко О.В. Рушійні 

сили розвитку 

глобальних виробничих 

систем / О.В. Грінченко  

Ст. 321-323 

(0,23 ) 

Пашинська К.С. 

Поняття і сутність 

державно-приватного 

партнерства. (0,15) 

18. Менеджмент суб’єктів господарювання 

проблеми та перспективи розвитку 

III міжнародна-наукова 

практична конференція 

11-13 червня 2015р., м. 

Житомир, ЖДТУ 
Грінченко О.В.  
Кластер як інструмент 

економічного розвитку  

(0,1 ) 

19. «Механізми та технології управління 

економічними системами за умов 

інтеграційних процесів» 

Міжнародна Одеса, 17-18 квітня 2015 

р. 
Оглобля Я.О. 

Ефективні методи 

регулювання 

транснаціональних 

банків у США в умовах 

глобальної фінансової 

нестабільності. 

(0,2) 

20.  «Економіка в сучасних умовах: стан, 

проблеми та пошук шляхів їх подолання» 

Міжнародна Львів, 26-27 червня 2015 

р. 
Оглобля Я.О. 

Регулювання діяльності 

банків у КНР: досвід та 

сучасні тенденції. 

( 0,24 ) 



21.  «Інноваційні напрямки теоретичних та 

практичних досліджень в економічній науці 

Міжнародна Київ, 25-26 вересня 2015 

р. 
Оглобля Я.О. 

Вектори ефективного 

регулювання діяльності 

банків в Україні. 

(0,23) 

22. Трансформаційні процеси в сучасній системі 

міжнародних відносин 

Міжнародна М.Львів, 15 лютого Пашинська К.С.  

Механізм залучення 

іноземних інвестицій на 

фондових ринках (0,2) 

 

23. Актуальні питання економічних наук Міжнародна 13-14 березня 2015 року, 

м. Запоріжжя 
Пашинська К.С. 

Можливості фінансового 

інжинірингу для 

залучення інвестицій на 

світових фондових 

ринках. (0,1) 

24. Розвиток нової економічної системи на 

світовому, державному та регіональних 

рівнях 

міжнародна 30-31 січня 2015 року, м. 

Львів. 

 

Пашинська К.С. 

Світовий фондовий 

ринок :сутність,еволюція 

і структура.(0,1) 

25. Економіка, менеджмент та фінанси: аналіз 

тенденцій та перспектив розвитку 

міжнародна м. Київ 27-28 листопада 

2015 року 
Пашинська К.С. 
Дефініція поняття 

державно-приватного 

партнерства (0,2) 

 

26. Сучасні тенденції міжнародних відносин: 

політика, економіка, право»  Тезис:  

 

 

міжнародна м.Львів 

Львівський 

Національний 

Університет імені Івана 

Франка. 15 лютого 2015 

року. 

Штойко Р. 

Оновлення 

інституціональної 

структури ринків цінних 

паперів в контексті 

формування передумов 

глобальних фінансових 

криз.(0,2) 

27  Антикризове управління економікою III Міжнародній 15-17 грудня 2015, м. Сініцин О. О., 



України: нові виклики 

 

науково-практичній 

інтернет-

конференціїміжнародні 

Київ 

.http://feu.kneu.edu.ua/ua/

depts4/mdu/Novyn1/conf_

2015    

Особливості підвищення 

стійкості 

транснаціональних 

корпорацій в умовах 

кризи. (0,1) 

 

28 ІІ міжнародний науково-практичний форум 

«New economics» 

 

міжнародний  1-11 листопада 2015, 

Краків-Париж-Відень 

http://galilei.pp.ua/  

 

Сініцин О. О.,  

Основні способи 

підвищення 

ефективності 

використання структури 

капіталу ТНК, (0,1) 

 

 

 

http://feu.kneu.edu.ua/ua/depts4/mdu/Novyn1/conf_2015
http://feu.kneu.edu.ua/ua/depts4/mdu/Novyn1/conf_2015
http://feu.kneu.edu.ua/ua/depts4/mdu/Novyn1/conf_2015
http://galilei.pp.ua/

