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НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Проблеми, чинники та інструменти забезпечення конкурентоспроможності соціально-

економічних систем. 

2. Роль фінансів у процесі розвитку соціально-економічних систем в динамічних умовах.  

3. Напрямки  та чинники підвищення ефективності зовнішньоекономічного співробітництва країни 

та регіону. 

4. Механізм забезпечення розвитку та ефективності функціонування суб’єктів господарювання в 

сучасних умовах. 

5. Вдосконалення бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту в процесі забезпечення 

економічного розвитку. 

6. Проблеми та напрямки розвитку маркетингу в умовах нестабільності соціально-економічних 

систем. 

7. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Нікіфоров П.О. – д.е.н., проф., декан економічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича, завідувач 

кафедри фінансів і кредиту, голова організаційного комітету. 

Лопатинський Ю.М. – д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки підприємства ЧНУ ім.Ю.Федьковича 

Ковальчук Т.М. – д.е.н., проф., завідувач кафедри обліку та аудиту ЧНУ ім. Ю. Федьковича. 

Григорків В. С. – д.ф-м.н., проф., завідувач кафедри економіко-математичного моделювання  

ЧНУ ім. Ю. Федьковича. 

Галушка З.І. – д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної теорії та менеджменту 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича. 

Лошенюк Є.В. – к.е.н., доц., завідувач кафедри міжнародної економіки ЧНУ ім. Ю. Федьковича. 

Буднікевич І. М. – д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингу ЧНУ ім. Ю. Федьковича. 

Саєнко О.С. – к.е.н., доц. кафедри економічної теорії та менеджменту, заступник декана економічного 

факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича з наукової роботи, заступник голови організаційного комітету. 

Жебчук Р.Л. – асист. кафедри фінансів і кредиту, голова Наукового товариства студентів, аспірантів та 

молодих вчених ЧНУ ім. Ю. Федьковича, відповідальний секретар організаційного комітету. 

Кіндзерський В.В. – голова ППО студентів ЧНУ ім. Ю. Федьковича. 

 

В ході роботи конференції плануються: виступи представників влади, бізнесу та провідних 

науковців краю; проведення круглих столів з фахівцями-практиками та секційних засідань, що будуть 

проводитись за напрямками наведеними вище.  

Учасники конференції мають можливість публікації статей на виняткових умовах (див. додаток) в 

Науковому віснику Чернівецького університету, серія «Економіка», який внесено до переліку 

наукових фахових видань України з економіки (Бюлетень ВАК України, № 5, 2010, ст. 10). 
 

Робочі мови конференції: Українська;  Російська;  Англійська. 



УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Для участі у конференції необхідно до 30 березня 2014 р. надіслати до оргкомітету обов’язково: 

1) електронною поштою: 

 заявку на участь у конференції; 

 тези доповіді (українською або англійською чи російською мовою); 

 копію документа про сплату оргвнеску. 

Файли мають бути названі прізвищем та ініціалами першого автора українськими літерами: 

Петренко І.І._ заявка.doc;   Петренко І.І._ тези.doc;   Петренко І.І._чек 

 

Організаційний внесок складає 120 грн. (для учасників з ЧНУ ім. Ю Федьковича 75 грн.).  

Кошти для участі у конференції слід вносити на п/р № 26208217027, ІНН 3389503925, АБ 

“Укргазбанк” в м. Київ, МФО 320478 отримувач Жилко Світлана Григорівна з обов’язковою 

приміткою „ Поповнення п/р, оргвнесок (вказати прізвище автора)”. 

Оплата проїзду, проживання та харчування за рахунок коштів учасників. 

 

Адреса оргкомітету: Кафедра „Фінансів і кредиту”, економічний ф-т, Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича, кім. 7А, вул. Кафедральна 2, м. Чернівці, Україна, 58001 

Е-mаіl: snet-chnu@mail.ru 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

 Текст має бути відредагованим у текстовому редакторі MS Word 97-2003 (.doc), обсягом до 4-х 

сторінок формату А4; всі поля – 20 мм; інтервал – 1,5; шрифт – Times New Roman, розмір –14 пт; 

 рисунки мають бути згруповані; підписи до них, таблиці, список літератури, анотація – 12 пт;  

 абзацний відступ – 1,25 мм;  

 не користуватися переносом; сторінки не нумеруються; 

 прізвище та ініціали автора вказуються у правому куті жирним шрифтом, розміром 14 пт; 

 науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника – нижче; 

 навчальний заклад вказується нижче, курсивом; 

 назва тез – посередині сторінки жирним шрифтом, розміром 14 пт;  

 далі дублюється англійською мовою ім’я та прізвище автора, назва навчального, назва тез та 

подається анотація - об’ємом до 4 рядків (до 350 знаків) 12 пт, курсивом, інтервал – 1, вирівнювання - 

по ширині сторінки. 

 список літератури подається наприкінці відповідно до „ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів 

з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання”. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у 

списку літератури й сторінку [1, с. 111]. Зноски внизу сторінки не допускаються. 

Матеріали повинні бути ретельно перевірені згідно з нормами правопису та орфографії. 

Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори та наукові керівники.  

Оргкомітет залишає за собою право редагування авторського тексту або відхилення публікації.  

Планується публікація матеріалів конференції у збірнику тез до початку роботи конференції та 

розсилка учасникам протягом місяця після її проведення. 

 

Тези доповідей, які не відповідають наведеним вище вимогам, без електронної версії чи надані 

пізніше встановленого терміну, розглядатися не будуть. 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
Із запитаннями, проханнями звертатися на ел. адресу snet-chnu@mail.ru або за тел.: 

 Жебчук Роман Леонідович – 0506020891; 

 Кафедра фінансів і кредиту – (0372) 52-71-94. 

Додаткова інформація про конференцію, електронні зразки тез та заявки на ел. сторінках: 

http://yess.at.ua   та  http://www.econom.chnu.edu.ua/   
 

ПРОЇЗД ДО МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Від залізничного вокзалу – тролейбуси №3 і №5 до зупинки «Соборна площа». 

Від автовокзалу – тролейбус №3 до зупинки «вул. Гоголя». 

mailto:snet_chnu@ua.fm
http://yess.at.ua/
http://www.econom.chnu.edu.ua/

