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Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 
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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) 
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Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 
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Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 
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Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 
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Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан) 

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 
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Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 
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Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 
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Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 
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Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія) 
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Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 
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Видано                                   Бейгул Т.О. 
 

 учаснику ІV Міжнародної науково-практичної конференції  
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(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Аскерова В.Г. 
 

 учаснику ІV 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) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

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) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

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) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 
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 учаснику ІV 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) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                             Акчурина А.М. 
 

 учаснику ІV 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) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Александрова Д.В. 
 

 учаснику ІV Міжнародної науково-практичної конференції  
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(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Аликберова А.М. 
 

 учаснику ІV Міжнародної науково-практичної конференції  
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(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 
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Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Андрієнко М.С. 
 

 учаснику ІV 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) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Сакун Л.М. 
 

 учаснику ІV 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) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Ахметова Б.Т. 
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Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Ахрамович М.Н. 
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Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 
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Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 
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Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Іванов С.В. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                          Брежнєва-Єрмоленко О.В. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Карлик Ю. Ю. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Бардакова С. М. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Карпова В.С. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Кривошея К.В. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Маковська О.В. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Гордієнко В.В. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Мовчан І.А. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Орлова О.К. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Павлова О.Н. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Старжинский В.П. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Плисюк А.Н. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 
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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) 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Залюбовська А.Ю. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Зеленська В. В. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Окнянская А.А. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                          Копотун М. А 

 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Короткий Ю.В. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Богоприимец И. А. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Олефір В. В. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Павловская О.В. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Потопольський А.О. 

 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Пащевська А.Р. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Романишина Т.С. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Стригалева О. А 

 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Сущенко Є. І. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Трофимчик А.С. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Бичель И.В. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Лагутик А.Д. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Григоренко Д. Г. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Цеменко Н.М. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                             Авдеева Т.Г. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Бартош Ю.В. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Гапанович О.Г. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Бахур Е.П. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Божко Е.А. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Новик. Т.В. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Бремова Р.Д. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Володько Л.П. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Володько О.В. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Володько П.Л. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Ворошина Е.В. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Гончар А.А. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Горпенко К.Е. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Сугак М.А. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Грицкевич В.А. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Грудницкая Е.Н. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Гурский В. Л. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Данілова І.С. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Джур О.Є. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Загирбекова П.З. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Кабатова Ю.О. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                          Казиева А.Ш. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Карпенко А.В. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Радецька А.Р. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Климчук Е.Л. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Мельничук Д.Н. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Красюк И.Н. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Феоктистова Е.М. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Кубатко О.В. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Куделич О.С. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Левчук В.Ю. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Ленчевская Е.В. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Литвишко Л.О. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Городецький М.Я. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Мироненко В. А. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Матышевская К. Н. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                   Могильна Л.М. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Молчан М.С. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Мялик Я.В. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Наумович М.В. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Omarova B.A. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Омрейчик М.Н. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Полещук М. А. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Поцепня И.Н. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Полешук Т.А. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Рогацевич К.С. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Романова А.С. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Ромашко Т.А. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Рутко Д.Ф. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Садюк А. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Самара А.Ф. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Усович С.А. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Солтан Г.В. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 

 



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Тюшкевич О.В. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 

 



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Феоктистова Е.М. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 

 



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Красюк И.Н. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 

 



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Хоцевич Е.Н. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 

 



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Споровик А.В. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 

 



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Верес Т.В. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Волчкевич Ю.Л. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Дружиніна В. В. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Зінченко Д. С. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Маковська О.В. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Гордієнко В.В. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Рижак А. І. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Алексєєва Н. Ф. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Тарасюк В. В. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                             Горбарук Т.С. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Кузьменок З.И. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Маковская А.И. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Малахова М.А. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Москалевич Г.Н. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Мясникова В.А. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Романова Д.А. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Станько А.С. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Хоцевич Е.Н. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Волкова А.О. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Копеев Б.А. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Усувалиева З.К. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Ховрак І.В. 

 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Хижняк Ю.О. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Лисиченко О.О. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Бородай А.О. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Шаповал Л.П. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

  



 

 
 

Міністерство освіти і науки  України 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 

Державний університет Люблінська політехніка (Польща) 

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

Балтійска міжнародна академія (Латвія) 

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

Барановицький державний університет (Білорусія) 

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

Уральський інститут економіки, управління і права (Росія) 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) 

 

 

 

 

 

Видано                                   Святець М.Є. 
 

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

(м. Кременчук 1-2 грудня 2016 року) 

 

Ректор           М.В. Загірняк 
 

 

 

Завідувач кафедрою фінансів і кредиту     В.І. Глухова 

 


