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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Інформуємо Вас про проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Ефективні 

механізми та стратегії управління економікою: від рівня підприємств до рівня країн», яка 

проводиться 21–22 березня 2014 року кафедрою економічної кібернетики Черкаського державного 

технологічного університету. 

На конференцію запрошуються студенти, науковці, аспіранти, викладачі, слухачі магістратури, 

представники науково-дослідних і проектних організацій, представники органів державної влади та 

місцевого самоврядування, банків, комерційних фірм, чия діяльність має відношення до тематики 

конференції. За результатами роботи конференцій обов’язково усі матеріали будуть надруковані у 

збірнику тез доповідей, який кожен автор отримає поштою через два тижні після проведення 

конференції. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контакти оргкомітету: 
Кафедра економічної кібернетики 

Черкаський державний технологічний університет 
Адреса: 18006, м. Черкаси, бул. Шевченка, 460 

Т: +38 (095) 457 77 86 W: chdtu.edu.ua @: conference@chdtu.ck.ua

Організаційний комітет конференції: 
 

Коломицева Олена 
Віталіївна 

д.е.н., проф., завідувач кафедрою економічної 
кібернетики ЧДТУ 

Шпильова Віра 
Олексіївна 

заступник голови, д.е.н., проф., завідувач 
кафедрою менеджменту Черкаської філії ПВНЗ 
«Європейський університет» 

Шаров Олександр 
Іванович 

к.г.-м.н., проф., директор Інституту економіки 
ДВНЗ «НГУ» 

Tcaci Carolina 
д.е.н., проф., завідувач кафедрою економіки і 
менеджменту БДУ ім. А.Руссо (Республіка 
Молдова). 

 



СЕКЦІЙНІ НАПРЯМКИ: 
 

1. Економічна ефективність підприємств  
2. Ефективний менеджмент 
3. Теорія ефективної економіки 
4. Ефективність фінансової сфери: банкінг, 

бюджет, грошовий обіг 
5. Ефективний маркетинг  
6. Ефективна регіональна економіка 
7. Природокористування в економіці  
8. Ефективне управління національним 

господарством 
9. Економіка в контексті міжнародних 

відносин 
10. Ефективна соціальна політика 
11. Інвестування 
12. Інноваційна економіка 
13. Облік і аудит економічних операцій  
14. Статистичне забезпечення управління 

економікою 
15. Моделювання ефективної економіки 
16. Економічна безпека 
17. Проектний менеджмент 

 
Офіційні мови конференції: 
українська, російська, англійська. 
 
Форма участі: дистанційна. 
При дистанційної участі збірник тез буде 
надісланий після проведення конференції на 
поштову адресу, вказану в анкеті, протягом двох 
тижнів. 

 
ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО: 
 
I. Заповнити заявку на участь у конференції, на 
яку можна перейти за посиланням: on-line заявка. 
 

II. Сплатити організаційний внесок. 
 

III. Надіслати  Оргкомітету до 
19 березня 2014 р. (включно) на електронну 
адресу: conference@chdtu.ck.ua 
наступні документи: 
• тези доповіді; 
• відскановану квитанцію про сплату 

організаційного внеску. 
 

Назви файлів мають бути підписані відповідно до 
прізвища та ініціалів учасника конференції. 
Наприклад: Кулініч В.О._Квитанція 
                       Кулініч В.О._Тези 
 
 
 
 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 
 

 Обсяг тез – до 5 сторінок (включно) при форматі 
сторінки А4, орієнтація книжкова; 

 Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм; 
 Шрифт – Times New Roman, кегель – 14 пт.; 
 Міжрядковий інтервал – 1,5; 
 Абзацний відступ – 1,25; 
 Вирівнювання по ширині; 
 Список літератури – не більше 5 джерел; 
 Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді 

єдиного об’єкту; 
 Тези не підлягають додатковому редагуванню, 

тому вони мають бути ретельно перевірені; 
 Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах 

несуть автори доповідей. 
Матеріали, які не відповідають зазначеним 

вимогам, до друку не приймаються! 
 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ: 

 

Секція: Теорія ефективної економіки 
Кулініч В.О. 

аспірант економічної кібернетики 
Черкаського державного технологічного університету 

м. Черкаси, Україна 
 

ТЕОРІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ ТА 
ІННОВАЦІЇ 

 

Текст текст текст …[1, с.11] 
 

Список літератури: 
1. Кулініч А. А. Теорія ефективної економіки України // 

Економіка України. – 2006. – № 11. – С. 36-46. 
 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК: 
 

Для оплати витрат на видання збірника тез 
доповідей необхідно внести організаційний внесок 
у розмірі 120 грн. 
 

Поповнити картковий рахунок члена Оргкомітету: 
 

№ 5211 5373 2868 5180 
Мандрікевич Ольга Василівна 
Квитанцію обов'язково підписувати П.І.Б. 
учасника конференції. 
Поповнення можливе тільки через термінали 
самообслуговування або у відділеннях 
ПриватБанку. 

 

Оплата організаційного внеску у відділенні будь-
якого банку в Україні: 
Одержувач: ПАТ КБ ПриватБанк 
Код ОКПО банку: 14360570 
Код МФО банку: 305299 
Рахунок одержувача: 29244825509100 
Призначення платежу: поповнення карти 
№ 5211 5373 2868 5180, Мандрікевич Ольга 
Василівна, ІПН 3191007363 

https://docs.google.com/forms/d/1ZVYmEehv7eIbku9ICW1OAJB9lq6mGblwLBOJmdG3gOM/viewform

