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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,  

факультет фінансів, підприємництва та обліку 

запрошує студентів, які цікавляться розвитком сучасної науки  

прийняти участь у роботі  

Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції 

«Модернізація економіки країни в умовах сучасних викликів», 

яка відбудеться 15 травня 2019 року 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Секція 1. Фінанси,банківська справа та страхування в контексті реформування економіки 

країни 

Секція 2. Перспективи розвитку підприємництва в умовах трансформаційних змін 

Секція 3. Бухгалтерський облік, аналіз, аудит, оподаткування: детермінанти розвитку в 

умовах глобальних викликів 

Секція 4. Управлінські технології розвитку бізнес-проектів із врахуванням сучасних 

викликів, загроз і можливостей 

Місце проведення конференції: м. Чернівці, вул.Садова, 5, Чернівецький національний 
університету імені Юрія Федьковича, факультет фінансів, підприємництва та обліку. 
 
Офіційні мови конференції: українська, англійська. 
 
Форма участі: заочна або очна. 
У разі заочної участі у конференції збірник тез буде надісланий учасникам заходу на 
поштову адресу вказану у заявці, протягом 10 днів. 

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Для участі в конференції необхідно до 15 квітня 2019 року надіслати на електронну адресу 

оргкомітету: clg-fin@chnu.edu.ua із позначкою в темі листа: на конференцію та номер 

секції : заявку на участь (зразок додається), тези доповіді та копію квитанції (відскановану) 

про сплату організаційного внеску. Назви файлів мають бути підписані українською мовою 

відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та мають містити позначення у 

другій частині,наприклад: 

Тичина С.Р._Квитанція; Тичина С.Р._Заявка; Тичина С.Р._Тези 

Увага!Файли відправляти одним листом. 

 

Після отримання матеріалів, Оргкомітет протягом двох днів відправляє на адресу учасника 

листа - «Підтвердження». Прохання учасникам, які не отримали підтвердження, 

продублювати листа ще раз. 

 

Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування рукописів наукових праць.  

 

За результатами проведення конференції учасники отримують друкований збірник та 

сертифікат про участь.  

 

В И М О Г И  Д О  О Ф О Р М Л Е Н Н Я  Т Е З :  

✓ тип шрифту Times New Roman, розмір шрифту 14, стиль-звичайний (normal); 

✓ міжрядковий інтервал – 1; 

✓ відступ на абзац 1 – не користуватись кнопкою табуляції; 
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✓ параметри сторінки: зверху, зліва, справа, знизу – 2,5 см; 

✓ забороняється використання відсканованих об’єктів;  

✓ посилання наводяться у тексті в квадратних дужках (напр. [2, с.17] – джерело 2 за 

списком використаних джерел, стор. 17). У кінці тексту через інтервал наводиться 

«Список літератури» (жирним і по центру) відповідно до ДСТУ 8302_2015, які мають 

бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті (шрифт Times New 

Roman, розмір – 12, інтервал 1, абзац -1 см) ; 

✓ у правому кутку – ім’я та прізвище автора жирним шрифтом, нижче науковий ступінь, 

посада (асист., доц., проф., асп.), прізвище та ініціали наукового керівника., нижче назва 

ВНЗ, нижче місто; 

✓ через один інтервал по центру – назва доповіді (великими літерами, жирним шрифтом, 

розмір шрифту -14); 

✓ через інтервал друкується основний текст доповіді;  

✓ список літератури друкується в кінці доповіді;  

✓ обсяг тез – до 2 сторінок; 

✓ сторінки не нумеруються;  

✓ зноски в кінці сторінок і документу не вставляти; 

✓ кількість співавторів – не більше двох. 

 

Якщо тези доповідей на відповідають вищезазначеним вимогам, вони не 

розглядатимуться. 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Ординська А.О. 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Прутська І.О.   

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича 

м. Чернівці 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: 

 ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЇХНЬОГО РОЗВ’ЯЗКУ  

 

Податки вже давно стали невід’ємною частиною життя кожної країни. 
 

Список літератури: 

1. Гетьман Є. А. Підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчої влади України 

та іноземних держав: порівняльна характеристика. Теорія і практика правознавства: електрон. 

наук. фахове вид. 2016. Вип. 1 (9). URL: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/66302 (дата звернення: 

17.01.2019). 

 

ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

З метою відшкодування організаційних,видавничих, поліграфічних витрат та витрат з 

пересилання збірника матеріалів авторам, необхідно сплатити організаційний внесок у 

розмірі 100 грн. за одну публікацію. Кількість публікацій від одного автора не обмежується. 

Учасникам конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням 

під час участі у заході. 

Реквізити до внесення платежу: 

Поповнення карткового рахунку Мулярчик Б. Я. 5168 7573 5790 8682 ПриватБанк 

(вказати своє прізвище та ініціали). Комісію сплачує відправник! 
 



  

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнській науково-практичній студентській конференції 

«Модернізація економіки країни в умовах сучасних викликів», 

яка відбудеться 15 травня 2019 року 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові  

Назва навчального закладу  

Науковий керівник: прізвище, імя,  

по-батькові, вчене звання, посада та 

місце роботи,  

 

Назва доповіді  

Секція (вказати номер та назву)  

Контактний телефон  

Е-mail:  

Координати для зворотнього звязку: 

(Поштова адреса для пересилання 

збірника) 

вулиця, будинок, квартира 

населений пункт 

район, область 

поштовий індекс 

 

Потреба в готелі: (потрібне підкреслити) 

✓ Так 

✓ Ні 

Планую: (потрібне підкреслити) 

✓ виступити з доповіддю на пленарному засіданні (до 10 хв); 

✓ виступити з інформацією на секційному засіданні (до 5 хв); 

✓ участь в обговорені; 

✓ заочна участь (публікація тез).  

 

 

Всі пункти заяви обов’язкові для заповнення! 

 

За додатковою інформацією звертатися до оргкомітету конференції:  

факультет фінансів, підприємництва та обліку Чернівецького національного університету 

ім. Ю. Федьковича 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Садова, 5, 3-й корпус, кабінет 

112.  

Контактний телефон: (0372)52-20-58. 

E–mail: clg-fin@chnu.edu.ua 

Сайт: http://ffpo.chnu.edu.ua 

 

Координатор конференції: 

Колосінська М.І. (+380507038494). 

 

З повагою, оргкомітет! 
 

 


