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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Інформуємо Вас про проведення Міжнародної науково-практичної конференції 
«Формування та ефективність використання фінансових ресурсів в економічній 
діяльності», яка проводиться 11-12 квітня 2014 року кафедрою фінансів Чернігівського 
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. 
Мета конференції: об’єднати всіх зацікавлених науковців для обговорення проблем 
економічної перспективи України та країн світу. Публікація результатів досліджень є 
надзвичайно важливим інструментом у відображенні та мотивації зростання наукового 
потенціалу України. 

 
Контакти оргкомітету:  

Кафедра фінансів  
Чернігівський державний технологічний університет 

Адреса: вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна, 14027 
Т: +38 (066) 351 69 62 W: www.dtu.cn.ua  

@: conference@dtu.cn.ua

Організаційний комітет конференції: 
 

Ільчук Валерій Петрович 
д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів 
(Чернігів, Україна) 

Кравчук Ганна Вікторівна 
д.е.н., проф., професор кафедри фінансів 
(Чернігів, Україна) 

Майкл Шефер 
доктор, президент міжнародної освітньої Асоціації  
1901 SEPIKE (Poitiers, France) 

Шаповал Валентина 
Михайлівна 

д.е.н., проф. завідувач кафедри економіки 
підприємства (Дніпропетровськ, Україна) 

Солодовнік Леонід 
Максимович 

д.т.н., проф., професор кафедри економіки 
підприємства (Дніпропетровськ, Україна) 

Шишкіна Олена Вікторівна 
к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів 
(Чернігів, Україна) 

Дубина Максим Вікторович 
к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів 
(Чернігів, Україна) 

 

http://www.dtu.cn.ua/
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До оргкомітету матеріали необхідно 
надіслати до 9 квітня (включно): 

 
1. Електронний варіант доповіді на адресу: conference@dtu.cn.ua 
2. Заповнити електрону форму заявки. 
3. Копію платіжного документа (відсканувати). 

Назви файлів мають бути підписані відповідно 
до прізвища та ініціалів учасника конференції. 

Наприклад: Назаров В.В._Квитанція, Назаров В.В._Тези 
 

Планується робота секцій: 
 
1. Зовнішньо-економічна діяльність 
2. Економічна безпека  
3. Стабільний економічний розвиток підприємств  
4. Фінансування економіки: інвестиції, кредити, бюджетне фінансування 
5. Управління економічними системами 
6. Економічна теорія й історія економічної думки  
7. Маркетинг  
8. Регіональний економічний розвиток  
9. Економіка природокористування 
10. Розвиток національного господарства 
11. Демографічний та соціальний розвиток  
12. Інноваційна економіка  
13. Проблеми та перспективи сучасного обліку і аудиту  
14. Статистика в економіці  
15. Математичні моделі для вирішення економічних задач 
16. Управління проектами 
17. Сталий розвиток 
 
Офіційні мови конференції: українська, російська, французька, англійська. 
 
Форма участі: заочна. 
 
За результатами конференції буде публікуватися збірник тез доповідей. 
Видання збірника тез з міжнародним номером ISBN, а також УДК і ББК. 
 

Вимоги до оформлення 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 пт.; 
 Абзацний відступ – 1,25 см; 
 Вирівнювання по ширині; 
 Список літератури – не більше 5 джерел; 
 Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту; 
 Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей. 

Приклад оформлення тез доповідей: 
 

Секція: Міжнародна економіка 
  

Назаров В.В. 
аспірант кафедри фінансів 

Чернігівського державного технологічного університету 
м. Чернігів, Україна 

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ВІДНОСИН З 
УПРАВЛІННЯ ПРАЦЕЮ 

 

В країнах західної Європи правове регулювання організаційно управлінських 
відносин започатковано в другій половині XVIII – на початку XIX століття. Цей процес був 
захисною реакцією найманих працівників на соціальні і політичні наслідки промислового 
перевороту, який традиційні відносини між працівниками…[1, с.11] 
 

Список літератури: 
1. Калінін А.А. Новий підхід до управління ефективністю у промисловості 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. 

Поповнення можливе тільки через термінали самообслуговування, 
Он-лайн Приват24 або у відділеннях ПриватБанку. 

Номер картки: 4149 4377 2551 6577 Луценко Наталія Василівна. 
Квитанцію обов'язково підписувати П.І.Б. учасника конференції. 

 

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  № 4149437725516577, 
Луценко Наталія Василівна, ІПН 2541413505. 
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