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Кафедра публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
запрошує Вас взяти участь у роботі
ІХ Всеукраїнської студентської наукової конференції
«Фінансовий сектор України в умовах сучасних викликів»,

яка відбудеться 26 квітня 2018 року
Мета конференції: активізувати наукову роботу студентів, сприяти обміну
інформацією та інтегрувати зусилля студентства України на дослідницькій ниві з
метою визначення стану та перспектив фінансового ринку України в умовах сучасних
викликів.
Для участі в конференції необхідно до 20 квітня 2018 року надіслати на адресу
оргкомітету заявку на участь (зразок додається), тези доповіді та копію квитанції
(відскановану) про сплату організаційного внеску.
Робочі мови конференції – українська, англійська.
Вся інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті:

ffpo.chnu.edu.ua
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ:
Секція 1. Фінансові посередники та їх роль в трансформації інвестиційного капіталу
Секція 2. Роль фінансів у забезпеченні соціально-економічного розвитку територій
Секція 3. Сучасні тенденції розвитку корпоративного сектору економіки
УМОВИ УЧАСТІ В ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ
Заявку на участь у конференції, тези доповіді та копію квитанції надсилаються в
електронному вигляді на e-mail:confpubfin@gmail.com
Після подачі вказаних матеріалів, Вам буде надіслана відповідь протягом 2 днів, якщо відповіді
немає – повідомте оргкомітет.
Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування рукописів наукових праць.
Автори найкращих тез будуть запрошені для очної участі.
КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Останній термін подачі матеріалів 20 квітня 2018 року.
Тези, що надіслані після 20 квітня 2018 року, не розглядатимуться.
Матеріали конференції в електронному варіанті буде опублікований на сайті.
ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
Формування матеріалів конференції та їх пересилання здійснюється за рахунок учасників.
Вартість участі в конференції (публікації однієї тези), технічного редагування та розсилки
електронного збірника матеріалів складає 80 грн. Вартість друкованого примірника
обговорюється додатково.
Реквізити до внесення платежу:
Поповнення карткового рахунку Мулярчик Б. Я. 4149 4978 2947 8694 ПриватБанк (вказати своє
прізвище та ініціали).
НАЗВИ ФАЙЛІВ:
- із тезами – слово «teza_N»прізвище першого автора латинськими буквами (Наприклад teza_Ivanov.doc. Файли не архівувати);
- із заявкою – слово «zayavka_N»;
- із квитанцією – слово «oplata».
Увага!Файли відправляти одним листом.

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Учасник має право представити тези доповідей, які раніше не публікувались.
Тези доповіді подаються мовою оригіналу (українська, англійська), набрані в редакторі Microsoft
Word 2010 (шрифт Times New Roman, розмір – 12, інтервал 1, абзац -1 см.). Поля – 20 мм. Кнопкою
табуляції не користуватись. Сторінки не нумерувати. Слова друкувати без переносів.
Максимальний обсяг тез виступу – 2 повні сторінки. Кількість співавторів – не більше двох.
Схема тез:
- прізвище та ініціали автора/авторів (не більше 2, жирним шрифтом) ;
- науковий керівник;
- навчальний заклад, місто (в правому верхньому кутку без скорочень);
- через один інтервал - назва тез (по центру великими літерами, жирним шрифтом);
- через один інтервал - основний текст – Times New Roman, розмір – 12, інтервал 1 (див. приклад).
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Карась Е.П.
Науковий керівник: д.е.н., проф. Куцяк В.О.
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
м. Чернівці
НОВІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ГРОМАД
Забезпечення економічного зростання потребує удосконалення ринкових механізмів
регулювання….
Список літератури:

1. Бережна Г. В. Конкурентні виклики для українських компаній на міжнародних
ринках / Г. В. Бережна // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2017. –
№1. – С. 4-8.
Посилання на літературу подаються в квадратних дужках [1, с.12]. В кінці тексту наводиться
«Список літератури» (жирним і по центру), які мають бути пронумеровані відповідно до порядку
згадування в тексті (шрифт Times New Roman, розмір – 10, інтервал 1, абзац -1 см).
Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Times New Roman, розмір – 12,
жирний. Рисунки мають бути згруповані як єдиний об’єкт. При наборі формул використовувати
редактор Equation, та розташовувати по центру з нумерацією по правому краю.
Увага! Тези доповідей студентів друкуються під керівництвом наукових керівників.
Максимально один автор може подати три тези виступи ( по одній на кожну
секцію).Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори тез доповідей.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВІДСКАНОВАНІ ОБ’ЄКТИ!
Якщо тези доповідей на відповідають вищезазначеним вимогам, вони не розглядатимуться.

ЗАЯВКА
на участь у ІX Всеукраїнській студентській науковій конференції
«Фінансовий сектор України в умовах сучасних викликів»
26 квітня 2018 р.
Прізвище, ім’я, по-батькові
Назва навчального закладу
Назва факультету
Науковий керівник: прізвище, імя,
по-батькові, вчений ступінь, вчене звання,
місце роботи, посада
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

Всі пункти заяви обов’язкові для заповнення!
За додатковою інформацією звертатися до оргкомітету конференції:
Кафедра публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва Чернівецького
національного університету ім. Ю. Федьковича 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Садова,
5, 3-й корпус, кабінет 203
контактний телефон: (0372)52-31-53.
Координатори конференції:
Полагннн Д.Д. (+380509816088)
Корбутяк А.Г.

З повагою, оргкомітет!

