ДВНЗ «ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА
АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА
ТА АРХІТЕКТУРИ»

Придніпровська
державна
академія
будівництва та архітектури – державний вищий
навчальний заклад IV рівня акредитації з
розвинутою інфраструктурою, який здійснює
підготовку фахівців з вищою освітою за
відповідними
освітніми
та
науковими
програмами на всіх рівнях вищої освіти
(бакалаврський,
магістерський,
освітньонауковий, науковий).
Навчання
студентів
забезпечують
висококваліфіковані
науково-педагогічні
працівники. В академії сформовано 10 наукових
шкіл, які здійснюють фундаментальні та
прикладні дослідження у визначених наукових
напрямах, винахідницьку, патентну діяльність,
науково-організаційну роботу та підготовку
наукових кадрів. Науково-педагогічний склад –
це 495 викладачів, серед яких 48 докторів та 247
кандидатів наук, 5 лауреатів Державних премій,
80 академіків та член-кореспондентів 21-єї
галузевих академій.
Економічний факультет ПДАБА здійснює
якісну підготовку фахівців-професіоналів вже
чверть століття, а з 2017 р. є базовим навчальним
закладом для проведення ІІ етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади з дисциплін «Економіка
підприємства» та «Фінанси»

Шановні учасники олімпіади!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

За детальною інформацією звертайтеся:
49005, м. Дніпро,
вул. Чернишевського, 24-а,
висотний корпус, 8 поверх, ауд. в-803.
Сайт: https://econom.dp.ua

ДВНЗ «ПРИДНІПРОВСЬКА
ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ» (ПДАБА)

Довідки за тел.:
відповідальний секретар:
(067) 870-56-27 Якименко Анжела Миколаївна;
поселення в гуртожитки:
(098) 547-60-00 Маргарян Марине Львівна;
оформлення відрядження:
(067) 561-24-88 Окуневич Ірина Леонідівна.
Як дістатися міським транспортом:
від залізничного вокзалу:
маршрутним таксі № 109 до зупинки «вул.
Василя Жуковського»; № 87, 101, 146 до
зупинки «Нагорний ринок» або «вул.
Чернишевського»; трамваєм № 1 до зупинки
«Нагорний ринок».
від центру міста:
маршрутним таксі № 67 (ТРЦ «Пасаж») до
зупинки «вул. Василя Жуковського»;
До уваги учасників!
Учасникам олімпіади мати при собі
студентський квиток, паспорт, посвідчення
про відрядження, друкований варіант анкети
учасника II етапу, калькулятор.
Витрати на відрядження здійснюються за
рахунок вищих навчальних закладів, у яких
навчаються учасники олімпіади.
Просимо квитки на зворотній проїзд
придбати заздалегідь.

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФІНАНСІВ І МАРКЕТИНГУ

ПРОГРАМА
II етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади
з дисципліни
«Фінанси»
серед студентів вищих
навчальних закладів
ІІІ-ІV рівнів акредитації
м. Дніпро
23 – 25 травня 2018 р.

РОБОЧІ ОРГАНИ ІІ ЕТАПУ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ
ОЛІМПІАДИ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ»
Журі:
Большаков В. І. – д. т. н., проф., ректор ПДАБА,
голова журі;
Верхоглядова Н. І. – д. е. н., проф., проректор з
науково-педагогічної та навчальної роботи ПДАБА,
голова оргкомітету, заступник голови журі;
Іванов С. В., – д.е.н., проф., член-кор. НАН
України, зав. кафедрою «Фінансів і маркетингу»
ПДАБА, член журі;
Косова Т. Д., – д.е.н., проф. кафедри «Фінансів,
банківської справи та страхування» Класичного
приватного університету, член журі;
Шірінян Л. В., – д.е.н., доц., зав. кафедрою
«Фінанси» Національного університету харчових
технологій м. Київ, член журі;
Катан Л. І. – д.е.н., проф., завідувач кафедри
«Фінанси
та
банківська
справа»
Дніпропетровського
державного
аграрноекономічного університету, член журі;
Кобушко І. М. – д.е.н., заст. завідувача, проф.
кафедри «Фінансів і кредиту» СумДУ, член журі;
Кізима Т. О. – д.е.н., проф., проф. кафедри
«Фінансів» ім. С. І. Юрія Тернопільського
національного економічного університету, член
журі;
Мамонтова Н. А. – д.е.н., проф., зав. кафедри
«Фінанси, обліку і аудиту» національного
університету «Острозька академія», член журі;
Юдіна С. В. – д.е.н., проф. Дніпродзержинського
технічного університету, член журі;
Захарченко Н. В. – к.е.н., доц. кафедри
«Фінансів і маркетингу» ПДАБА, секретар журі.

Апеляційна комісія:

ПРОГРАМА ОЛІМПІАДИ

Чимшит С. І. – д.е.н., проф., кафедри «Фінанси
та економічна безпека» ДНУЗТ ім. академіка В.
Лазаряна, голова апеляційної комісії;
Ватченко О. Б. – к.е.н., доц. кафедри
«Підприємництва та економіки підприємств»
Університету митної справи та фінансів,
заступник голови комісії;
Грабовський І. С. – к.е.н., доц., заст. завідувача
кафедри «Фінанси і маркетинг» ПДАБА, член
комісії;
Ползікова Г. В. – к.е.н., доц., кафедри «Фінанси і
маркетинг» ПДАБА, член комісії;
Разумова Г. В. – к.е.н., доц. кафедри «Фінанси і
маркетинг» ПДАБА, член комісії.

23 травня 2018 р.
середа
День заїзду учасників Олімпіади
0800- 1800 – Реєстрація учасників олімпіади
(хол академії);
00
00
08 - 18 – Поселення
учасників
олімпіади
(гуртожитки академії);
з 1230 – Вільний час або екскурсійна програма
(за бажанням);
1600- 1630 – Консультація для учасників олімпіади
(ауд. 351);
00
з 17
– Вільний час.
24 травня 2018 р.
четвер
День проведення Олімпіади

Секретар оргкомітету
Цекіна Світлана Миколаївна – провідний інженер
з НДРС ПДАБА. Тел.: (067) 915-06-21.
ПУНКТИ ХАРЧУВАННЯ
Студентська їдальня на першому поверсі
академії. Працює з 900 до 1700.
Кафе «Домашня кухня», вул. Чернишевського, 24.
Працює з 800до 2100 Тел.: (068) 421-22-29.
Кондитерська
пекарня
«Булочник»,
вул. Чернишевського, 37а. Працює з 8 00 до 21 00.
Кафе «Comics Boss», вул. Чернишевського, 37.
Працює з 11 00 до 23 00.
ПУНКТИ ПОСЕЛЕННЯ
Гуртожиток № 2, вул. Василя Жуковського, 6-а
Гуртожиток № 3, вул. Моссаковського, 9-а
Гуртожитки № 5, 8, 9, вул. Моссаковського, 13-а

0800- 0930 – Реєстрація учасників олімпіади
(хол академії);
1000- 1100 – Відкриття олімпіади (читальна зала);
1100- 1400 – Виконання
конкурсних
завдань
олімпіади (читальна зала);
1400- 1500 – Обідня перерва;
з 1500 – Вільний час або екскурсійна програма
(за бажанням).
25 травня 2018 р.
п’ятниця
Підбиття підсумків Олімпіади
1000 –

Ознайомлення з результатами олімпіади
(ауд. 301);
1000- 1100 – Робота апеляційної комісії (ауд. 301);
1100- 1200 – Урочисте закриття олімпіади: підбиття
підсумків, нагородження учасників (ауд.
202, зал засідань Вченої ради);
з 1200 – Від’їзд учасників олімпіади.

