
Шановні колеги! 
Навчально-науковий інститут економіки  

Чернігівського національного   

технологічного університету 

запрошує Вас взяти участь  

у   Міжнародній науково-практичній конференції 

""ФФІІННААННССООВВОО--ЕЕККООННООММІІЧЧННАА  ССТТРРААТТЕЕГГІІЯЯ  

РРООЗЗВВИИТТККУУ  ВВ  УУММООВВААХХ  ЄЄВВРРООІІННТТЕЕГГРРААЦЦІІЙЙННИИХХ  

ППРРООЦЦЕЕССІІВВ::  ААССППЕЕККТТИИ  ССТТААЛЛООССТТІІ    

ТТАА  ФФІІННААННССООВВООЇЇ  ББЕЕЗЗППЕЕККИИ""   
 

Мета конференції: 
обговорення актуальних проблем та визначення 

можливостей удосконалення стратегії фінансово-

економічного розвитку України в умовах євроінтеграції з 

метою вчасного використання додаткових важелів 

фінансової стабілізації економічних процесів та 

недопущення деструктивних макроекономічних тенденцій.  
 

Планується робота секцій з таких 
наукових напрямів: 

Секція 1. Стратегія сталого розвитку фінансової 

системи України в умовах євроінтеграції. 

Секція 2. Детермінанти інноваційно-інвестиційного 

розвитку національної економіки в умовах 

євроінтеграції. 

Секція 3. Стратегічні напрями розвитку 

бухгалтерського обліку, аудиту та економічного 

аналізу. 

Секція 4. Фінансово-економічна та транскордонна 

безпека держави та суб’єктів господарювання 

Секція 5. Теоретико-прикладні аспекти розвитку 

менеджменту в умовах сучасних євроінтеграційних 

процесів. 

Секція 6. Актуальні проблеми сталого розвитку 

суб’єктів господарювання в контексті 

євроінтеграційних процесів. 

Секція 7. Роль економічної освіти у становленні 

духу підприємництва. 

Секція 8. Соціо-гуманітарні та правові аспекти 

розвитку суспільства в умовах динамічних 

трансформацій. 

 
 

Вимоги до оформлення тез 
доповідей: 

 Обсяг – до 2-х повних сторінок формату А4. Поля повинні 

дорівнювати: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см, Міжрядковий 

інтервал – 1,0; Абзац – 1,0 см. Шрифт – Arial, 10. Вирівнювання – 

по ширині. 

 В правому кутку: назва секції; нижче – прізвище, ініціали 

автора напівжирним шрифтом, науковий ступінь, учене звання; 

нижче курсивом – повна назва організації (закладу), місто, країна. 

Назва тез – через рядок великими літерами напівжирним шрифтом 

по центру сторінки. Далі через 1 рядок – основний текст з 

вирівнюванням по ширині.  

Рисунки, схеми, діаграми повинні бути скомпоновані у вигляді 

єдиного об’єкту.  

За бажанням автора через один рядок після основного тексту 

наводиться список використаних джерел, 8 кеглем з заголовком 

«Список використаних джерел» напівжирним шрифтом по центру 

сторінки. Посилання в тексті на джерело наводиться у  квадратних 

дужках. 

Надіслані матеріали, що не відповідають вищевизначеним 

вимогам, оргкомітетом до друку не приймаються. 

Відповідальність за науковий рівень тез доповідей, 

обґрунтованість висновків, достовірність результатів несуть 

автори. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

 

УВАГА! 
Назва файлу має відповідати номеру секції та прізвищу 

учасника (приклад: s1_Petrenko_Tezy, s1_Petrenko_Zayavka, 

s1_Petrenko_Oplata). 

 

Зразок оформлення тез доповіді: 

 

Для участі в конференції необхідно   до 22 жовтня  

2014 року (включно) надіслати в електронному вигляді 

заявку, тези доповіді, відскановану квитанцію про сплату 

організаційного внеску  на електронну адресу: 

confer2014@meta.ua 

 

Реквізити  для сплати  
 оранізаційного  внеску 

одержувач – Чернігівський національний 

технологічний університет  

р/р  31256 203 206 996  

банк одержувача – ГУДКСУ в Чернігівській області 

МФО  – 853592 

код ЗКПО  – 05460798 

ІПН 054607925261 

Призначення платежу: за участь у конференції  
 

Проїзд, проживання і харчування учасники 

конференції  оплачують самостійно.   

За бажанням  буде здійснено  бронювання місць у 

готелях м. Чернігова.  Про необхідність бронювання 

місць у готелі слід обов’язково повідомити координатора 

телефоном до 8 жовтня 2014 р. Просимо завчасно 

потурбуватися про квитки на зворотню дорогу. 
 
 

Адреса оргкомітету: 
Навчально-науковий інститут економіки  

Чернігівського національного  технологічного 

університету  

вул. Стрілецька, 1  

м. Чернігів, 14033, Україна 

 
 

Секретаріат оргкомітету: 
Координатор конференції від ННІ економіки 

ЧНТУ: 

(063) 46-41-031 – Ремньова Людмила Михайлівна, 

remneva@dnet.com.ua 

 

Контактна особа:  

(095)-61-63-753 Литовченко Микола 

Володимирович, confer2014@meta.ua 

 
 
 
 
 
 
 

УДК 330.4: 215.2 
Секція 1. Стратегія сталого розвитку фінансової системи України 

в умовах євроінтеграції 
 

Петренко В.В., д.е.н., проф. 
Чернігівський національний технологічний університет  

(м. Чернігів, Україна) 
 

РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ В УМОВАХ  
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
Текст…[1]. 

 
Список використаних джерел 

  1. ……. 
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Організаційний  комітет 

Голова оргкомітету: 

Гонта О.І., д.е.н., проф.,  директор Навчально-наукового 

інституту економіки Чернігівського національного 

технологічного університету (ННІ економіки ЧНТУ) 

Заступник голови:  

Ремньова Л.М., к.е.н., доц., декан фінансово-економічного 

факультету ННІ економіки ЧНТУ 
 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ: 

Демиденко О.М. – проректор з наукової роботи Гомельського  державного 

університету ім. Ф. Скорини, д.т.н., проф.  

Решетько В.С. – директор Гомельського філіалу Міжнародного 

університету «МИТСО», к.пед.н., доц. (м. Гомель, Білорусь) 

Ісагулов А.З. – проректор з інноваційної і навчально-методичної 

роботи Карагандинського державного технічного університету, д.т.н., 

проф. (м. Караганда, Казахстан) 

Башлакова О.С. – заступник декана економічного факультету з наукової 

роботи Гомельського державного університету ім. Ф. Скорини, к.е.н., доц.  

Коваленко С.О. – зав. каф. менеджменту і економіки Гомельського філіалу 

Міжнародного університету «МИТСО» 

Трусевич І.В. – декан факультету підвищення кваліфікації і перепідготовки 

ЗО «Білоруський  торговельно-економічний університет споживчої 

кооперації», к.е.н., доц.  

Іванов  К..В. - президент Чернігівської регіональної  торгово-промислової 

палати Юрченко М.Є. – декан обліково-економічного факультету ННІ 

економіки ЧНТУ, к.ф.-м.н., доц. 

Кирилюк Ю.В. – зав. каф. економічної теорії ННІ економіки ЧНТУ, к.е.н., 

доц.  

Коваленко Л.О. – зав. каф. фінансової діяльності суб´єктів господарювання  і 

державних установ ННІ економіки ЧНТУ, к.е.н., проф.  

Ільчук В.П. –  зав. каф.  фінансів ННІ економіки ЧНТУ, д.е.н., проф.  

Ніколаєнко Ю.В. – зав. каф. банківської справи  ННІ економіки ЧНТУ, 

к.е.н., доц.  

Карпенко Ю.М. – зав. каф. маркетингу ННІ економіки ЧНТУ, к.е.н., доц. 

Кайдаш М.Д. – декан факультету економіки та підприємництва ННІ 

економіки ЧНТУ, к.т.н., доц. 

Дерій Ж.В. –  зав. каф. теоретичної  та прикладної економіки  ННІ економіки 

ЧНТУ, к.е.н., доц. 

Пономаренко С.І. –  декан факультету проектного менеджменту та 

управління якістю  ННІ управління і адміністрування ЧНТУ,  к.е.н., доц. 

Лень В.С. –  зав. каф. бухгалтерського обліку і оподаткування  ННІ економіки 

ЧНТУ, к.е.н., доц. 

Гливенко В.В. –  зав. каф. економічного аналізу і аудиту ННІ економіки 

ЧНТУ, к.е.н., доц. 

Ніщимна С.О. –  декан  факультету господарського права  та соціального 

забезпечення  ННІ  права і соціальних технологій ЧНТУ, д.ю.н., доц. 

Тополь О.В. –  зав. каф.  соціальних наук і технологій  ННІ права і соціальних 

технологій ЧНТУ, д.філос.н., доц.  

Крук О.І. –  зав. каф. філософії  ННІ  економіки ЧНТУ, к.і.н., доц.. 

Холявко Н.І. – доц. каф.  економічної теорії ННІ економіки ЧНТУ, к.е.н. 

Литовченко М.В. – доц. каф.  фінансової діяльності суб´єктів господарювання  

і державних установ ННІ економіки ЧНТУ, к.е.н. 

Дубина М.В. –   доц. каф. фінансів ННІ економіки ЧНТУ, к.е.н. 

 

Заявка  
на участь у  Міжнародній  

науково-практичній конференції  

"Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах 

євроінтеграційних процесів"  

 

Прізвище, ім’я, по батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Місце роботи (навчання)  
Посада  
Тема доповіді  
Науковий напрям  
Форма участі (очна/заочна)  

Поштова адреса  
e-mail:  
Телефон  
Необхідність у додатковому 

екземплярі збірника тез 
 

 

Організаційний  внесок – 100 грн.  

      Організаційний внесок  включає покриття витрат на 

публікацію збірника тез доповідей та організаційні витрати на 

проведення конференції. На вказану  учасникам адресу 

надсилається 1 збірник тез доповідей (за кожен додатковий  

екземпляр необхідно сплатити 60 грн.).  Вартість поштової 

пересилки збірника тез – 30 грн.  

 
Місце проведення конференції:  
м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, 11 корпус ЧНТУ 

(навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ), 2-й 

поверх (читальний зал) 

Проїзд 
 

 від автовокзалу та залізничного вокзалу – маршрутне 

таксі  №37 до зупинки «Інститут економіки»;  

 від готелю «Україна» –  маршрутне таксі  № 7 та №37 

до зупинки «Інститут економіки»; 

 від головного корпусу ЧНТУ –  маршрутне таксі  №32 

до зупинки «Інститут економіки». 

 

Міністерство освіти і науки України 

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти  

Чернігівський національний  технологічний університет  

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ 

Чернігівська регіональна торгово-промислова палата  

Гомельський державний  

університет  ім. Ф. Скорини (Республіка Білорусь)  

Гомельський філіал Міжнародного  

університету  «МИТСО» (Республіка Білорусь) 

Білоруський торгово-економічний університет споживчої 

кооперації» (м. Гомель, Республіка Білорусь) 

Інститут менеджменту інформаційних  

систем ISMA  (м. Рига, Латвія) 

Сучасний гуманітарний інститут   

Республіки Молдова (м. Кишинів) 

Карагандинський державний технічний університет 

 (Республіка Казахстан) 

Університет ім. Св. Клімента Охрідського (м. Прилеп, Республіка 

Македонія)  

 
 

Міжнародна 

 науково-практична конференція  
 

""ФФІІННААННССООВВОО--ЕЕККООННООММІІЧЧННАА    

ССТТРРААТТЕЕГГІІЯЯ  РРООЗЗВВИИТТККУУ  ВВ  УУММООВВААХХ    

ЄЄВВРРООІІННТТЕЕГГРРААЦЦІІЙЙННИИХХ  ППРРООЦЦЕЕССІІВВ::    

ААССППЕЕККТТИИ  ССТТААЛЛООССТТІІ    

ТТАА  ФФІІННААННССООВВООЇЇ  ББЕЕЗЗППЕЕККИИ""  

 

5-6 листопада 2014  р. 

 

 

 

 

До 15-річчя фінансово-економічного 

факультету  

 

 

 
м. Чернігів 


