
 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                 Кійко Альоні Анатоліївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                         Семеновій Світлані Миколаївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                             Гріщенко Ірині Василівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                   Поддєрьогіну Анатолію Микитовичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                          Лисиченко Оксані Олександрівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
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Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Ussuvaliyeva Zara 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                Івановій Анні Павлівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                         Красовській Ользі Олександрівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
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Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                            Щербатій Ірині Василівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
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Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                            Клєпчевій Ользі Вадимівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
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Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                            Корчинському Івану Осиповичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                      Велінець Наталії Володимирівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                     Ларцеву Антону 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                               Павлюку Владиславу Едуадовичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                        Різніченко Людмилі Василівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                                 Карповій В.С. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                                    Соляник К.І. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                    Грушиній Аліні Ігорівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                            Шматок Юлії Віталіївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                    Михальченко Наталії 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                        Гречишкіній Олені Олександрівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 
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Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

Видано                                             Paientko T.V. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Зіяровій А. Л. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 
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 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 



 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 
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 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                      Баранському Олексндру Вікторовичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                               Білецькій Н. В. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
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Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                                Харевській К. Р. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 
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Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 
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 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
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Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 
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Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 
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 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
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Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
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Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                                    Бородай А. О. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                                        Булці А. О. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                                  Кожушко В. В. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                         Бурачек  Ігореві Володимировичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                           Верезубовій Тетяні Анатоліївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                           Вінокурову  Ярославу Олеговичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Вірбулевській О. В. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Скотаренку Є. А. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                                  Святець М. Є. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                   Ворончихиній Вікторії Володимировні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Гаджиалієву Р. К. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Абдулкеримову І. З. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                   Гвозд Наталі ї Анатоліївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                       Гончаку Олександру Олександровичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                       Миропольцевій Владиславі Вадимівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                  Гриценку Олегу Вікторовичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                               Гришкевич Марії Володимирівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                       Грубінці Ігореві Івановичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Дорожкіній Г. М. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Бардаковій С. М. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                           Дубовській Олені Володимирівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                                Єлісєєвій О. Є. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                           Задорожній Анні Володимирівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                            Залюбовській А. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                               Мажаренко К. П. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                         Зеленському Андрію Вікторовичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                               Качулі Світлані Валентинівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                             Колупаєвій Ірині Володимирівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                    Коритько Тетяні Юріївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                   Косовій Тетяні Дмитрівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Стеблянко І. О. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                             Кригеру Андрію Олександровичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                Крижанівській Яні Леонідівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                   Кузьмак Олені Миколаївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                             Кузьменку Євгену Миколайовичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                           Куліковій Алевтині Анатоліївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                  Курило Олені Володимирівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                       Леонтьєвій Арині Юріївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                      Марченко Аліні Андріївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                        Маслюк Ганні Іванівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                            Мельник Анастасії Миколаївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                         Мельник у Сергію В’ячеславовичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 
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Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                                Головенко Т. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                          Романішині Тетяні Сергіївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                              Романюку Олексію Сергійовичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                          Роменській Катерині Михайлівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                       Рясній Валерії Сергіївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                           Садовій Анастасії Володимирівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                 Шагаровій Тетяні Сергіївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                        Саєнко Ользі Миколаївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                 Саранчі Сергію Миколайовичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                  Свинарик Богдані Цезарівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                   Семенів Наталії Петрівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
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Видано                                             Шахбанову Ш. А. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                    Шевчук Інні Леонідівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                     Ясинецькій Віті Петрівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Klymenko M. S. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                          Абдулсамедову Т. А. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Махмудову М. К. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                   Авдєєвій Тетяні Григорівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                    Авдєєвій Ользі Миколаївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Ауєлбєковій А. К. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                      Ахунзянову Олександру Валерійовичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                   Біленькій Юлії Олексіївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                   Бойко Євгенії Олександрівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Карповцю Н. О. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                Братишко Наталі Петрівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                              Вербицькій Г. Л. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                         Гордієнко Тетяні Олександрівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                Грибу Олексію Миколайовичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                      Алешкевич Ользі Сергіївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 
 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                   Гринько Тетяні Валеріївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                 Гросул Вікторії Анатоліївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                  Филипенко Олені Михайлівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                             Грумберг Тетяні Геннадіївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                                  Сакун Л. М. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                         Жмудь Аллі Петрівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Загорянській О.Л. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Макарову А. І. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                                     Углавій А. О. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                         Згоденку Роману Олександровичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Ібрагимовій О. М. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                       Іовчевій Ларисі Іванівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                  Карапетян Оксані Акселівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                          Карпенку Андрію Володимировичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 
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Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Кас`яновій Ю. 
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Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
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Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 
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Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 
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Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 
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Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 
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Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 
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Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 
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Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 
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Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 
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ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 
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Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 
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Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 
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Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Павловій Л. Г. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 
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Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Позняк К. С. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Редько В. Є. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Сагдєєвій Д. Р. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
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Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Сокуру М. І. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
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Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 
 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Ананченко А. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
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Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Сороченко О. А. 
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Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 
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Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 
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 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
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Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 
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Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 
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"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                    Гайдук Ірині Олексіївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Гамидову Г. Г. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                        Гапонюку Віталію Миколайовичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                             Гладченко Мар’яні Миколаївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                  Гринчук у Павлу Юрійовичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                       Єлісєєвій Олені Євгеніївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                    Ісаншиній Галині Юріївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                               Кравчук Анастасії  Василівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                          Кузнецову Андрію Анатолійовичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                      Мальовані Віті Петрівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                 Марченко Карині Андріївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                              Михайловій Марії Дмитрівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                     Паламарчук  Аліні Ігорівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                            Панченковій Ю. В. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 
 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                       Горецькій Анастасії Володимирівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                   Парасій-Вергуненко Ірині Михайлівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                Поліщук Ксенії Олександрівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                            Прокопишин Оксані Степанівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                            Середенко Юлії Олександрівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                             Федю Олександру Олексійовичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                 Шпирко Ользі Миколаївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                 Щукіній Світлані Геннадіївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                     Юрковій Олені Миколаївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                                  Будько О. В. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Бурсиній Л. А. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                              Вінокурову Я. О. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Данілковій А. Ю. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Денисюк у О. М. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                               Когут Т. О. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                                 Щерба В. Ю. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Дурневій К. А. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 
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Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                     Акчуриній Алсу Мунировні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано              Алексєєвичу Олександру Володимировичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                               Ничипорук О. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                           Алексєєвич Вікторії Миколаївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                              Астапчик Катерині Іванівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                              Радюк Анастасії Віталіївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                 Бабенко Олені Миколаївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Бенч Лілії Ярославівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                 Мицюк  Тетяні Миколаївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                Бережній Карині Вадимівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                   Блиновій Альоні В’ячеславові 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                        Бобух Ірині Миколаївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                Варук Валентині Віталіївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 
 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                          Ващишину Миколі Володимировичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                Волченко Наталії Василівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                           Ворошиній Катерині Василівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                         Галясовській Ользі Володимирівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                Гапчук Яні Костянтинівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                              Гетьман Марині Анатоліївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                  Гладкій Анастасії Андріївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                    Глуховій Валентині Іванівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                              Булах  М. О. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                             Гнатишин Людмилі Богданівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                  Гуржій Наталії Миколаївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                              Данілковій Анастасії Юріївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                       Дашутіній Людмилі Олександрівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                              Дубініній Вірі Володимирівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                         Дяденко Катерині Володимирівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Зілінській О. О. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                            Ібрагимовій Гульнарі Мунировні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                         Каркачу Андрію Володимировичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                        Карповій Віті Сергіївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Кириленко С. В. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 
 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                            Корабахіній Анастасії Юріївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Короленко С. М. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Жовтусі Т. В. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Кохан Анні Івановні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Красюк Ірині Миколаївні 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                               Кривецкій Анастасії Сергіївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Крупському О. П. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                          Янчук Ангеліні Сергіївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                          Кубатку Олександру Васильовичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                              Кузнєцовій Наталії Федорівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                    Кузьмаку Олегу Івановичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                    Куликовскій Катерині Володимирівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                             Кулініч Тетяні Володимирівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                              Василишині О. В. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                      Кучеревскій Валерії Костянтинівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                              Литвишко Лілії Олександрівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                          Макарову Андрію Анатолійовичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Шадрині М. В. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Аль-Нсур Л. А. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                 Марущак Вікторії Петрівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 
 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Кісловій Катерині 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                              Меланіній Дар’ї Миколаївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                            Мірошніченко А. О. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Пащевській А. Р. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                            Могильній Людмилі Миколаївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                        Мойсеенку Игорю Валентиновичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Нікіті А. Ю. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                           Омаровій Балнур Алтинсаровні  
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                    Осос Людмилі Миколаївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                    Пегушиній Ганні Сергіївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Прокопенко О. О. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                                Мороз О. В. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                              Пурій Г. В. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                      Литвин Юлії Ігорівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Пурій Г. В. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                       Токарєвій Карині Костянтинівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                   Рогацевич Ксенії Сергіївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                          Рябченку Олексію Олександровичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Саакову Зорри 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                            Савчин Оксані Ігорівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 
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Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                              Фейчер Оксані Олександрівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                         Феоктистовій Олені Михайлівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                     Красюк Ірині Миколаївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                              Холопик Дар`ї Володимировні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Цеменко Н. М.  
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                  Шабатин Наталії Юріївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                                 Шапка А. О. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                     Щетко Юлії Ігорівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                          Якушеву Олександру Володимировичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Матвієнко О. Д. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 
 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                   Якушевій Оксані Вікторівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                              Яришеваій Є. М. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Левочко Б. В. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
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Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                Гринів Наталії Теодозіївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
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Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Горват В. Ю.  
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
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Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                 Даниленко Марії Іванівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
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Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                     Дульцевій Ірині Ігорівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
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(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                               Когану Дмитру Леонідовичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 
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 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 
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Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 
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Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 
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Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
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Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                              Волчкевич Юлії Леонідівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Григорик  Н. Ю. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                        Полешук  Тетяні Олександрівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                  Хаустович Дар`ї Леонідівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                  Григорик Наталії Юріївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                            Барановій Катерині Сергіївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                            Кузнецовій Неллі Олександрівні  
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                                 Волкову В. С.  
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                 Веселовій Надії Юріївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                              Шагалиєву Вилю Зульвировичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                   Ларцевій Ользі Максимівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                    Драчуку Юрію Захаровичу 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                                             Шошину С. В. 
 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                              Москалевич Галині Миколаївні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 

 



 

 

 
Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумельова (Казахстан) 

Балтійська міжнародна академія (Латвія) 

Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти «Пермський інститут економіки і фінансів» (Росія) 

Філія ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан) 

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 

ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія) 

Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

Видано                        Тимошенко Олені Володимирівні 

 

 учаснику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" 

(м. Кременчук 10-12 грудня 2015 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 
 

 


