Шановні колеги!
Буковинський державний
фінансово-економічний університет
проводить інтернет – конференцію
«Роль фінансово-кредитного
механізму в економічному
розвитку країн Східної Європи»
в он-лайн режимі

Запрошуємо взяти участь у конференції, яка
відбудеться 20 грудня 2012 року в інтернет – середовищі за
посиланням:
www.bsfa.edu.ua/konferenciya
Участь у конференції дистанційна та безкоштовна:
 Реєстрація учасників конференції: з 900 до 1000
20 грудня 2012 р.
 Обговорення: 1000 - 1700 20 грудня 2012 р.
 Підведення підсумків: 1700 – 1730 20 грудня 2012 р.
До участі у конференції запрошуються науково – педагогічні працівники
та наукові працівники вищих навчальних закладів, країн ближнього і далекого
зарубіжжя (Росія, Польща, Білорусія, Молдова)

Секційна тематика конференції:
1. Вплив фінансово-кредитної інфраструктури на соціально-економічний
розвиток суб’єктів господарювання.
2. Ресурсний потенціал банків у забезпеченні інвестиційної діяльності суб’єктів
господарювання.
3. Удосконалення інституційних основ банківської діяльності.
4. Роль державних фінансів в умовах глобалізації.
5. Фінансовий-економічні проблеми діяльності суб’єктів господарювання.
6. Актуальні проблеми обліку, аналізу, аудиту фінансових потоків.

Робочі мови конференції:
Українська, російська, англійська.
Вимоги до оформлення тез доповідей:
1. Тези доповідей повинні відповідати тематичній спрямованості
конференції.
2. Матеріали подаються в електронному форматі набрані в текстовому
редакторі MS WORD (*.doc).
3. Обсяг тез доповідей повинен становити не менш, як 2, але і не більше
3 сторінок формату А-4, шрифт – Times New Roman, кегель – 14, інтервал – 1,
усі поля по 2 см, відступ одинарний. Не користуватись кнопкою табуляції!
4. На початку тез доповідей обов’язково вказати дані про автора
(співавторів): прізвище (повністю), ім’я та по батькові (ініціали), науковий
ступінь, вчене звання, назву установи, місто.
5. Таблиці та ілюстрації повинні бути набрані у текстовому редакторі MS
WORD у межах формату А-4 (з полями 2 см), мати порядковий номер та
тематичний заголовок. Розмір шрифту для набору інформації у таблицях має
бути не менш, як 10 кегля.
6. Автори несуть відповідальність за точність наведених у тезах термінів,
прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо. Скорочення слів і
словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається. Текст тез автор
повинен вичитати та підписати. Усі тези проходять обов’язкове рецензування.
Тези, що не відповідатимуть вище зазначеним вимогам публікуватись не
будуть.
Тези надсилати до 20 грудня 2012 року за адресою E-mail:
konf_goik@ukr.net.
За результатами конференції опубліковується збірник. Вартість збірника
тез конференції становить 80 грн/320 руб./10$. За додатковою інформацією
(щодо отримання збірника) звертайтесь за E-mail: konf_goik1@ukr.net.
Виникли не зрозумілі питання? Звертайтесь за адресою: E-mail:
konf_goik1@ukr.net.

Прохання оформляти наукові тези за поданим зразком!
Зразок оформлення тез
Іванов С.П., к.е.н., доцент,
Буковинський державний фінансово-економічний університет,
м. Чернівці

Роль видатків бюджету у фінансовому забезпеченні
потреб економічного і соціального розвитку території

Таблиця 1
Результативність бюджетного контролю Рахункової палати,
Державної контрольно-ревізійної служби, Держказначейства
України за 2010–2011 рр., млрд грн.
№
з/п
1
2
3

Назва контролюючих органів

2010

2011

Рахункова палата України
Державна контрольно-ревізійна
служба
Державне казначейство України
Всього

19,1

36,2

Відхилення
%
+, 17,1
89,5

3,7

3,4

-0,3

-8,1

7,9
30,7

4,9
44,5

-3,0
13,8

-38,0
45,0
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Рис. 1. Класифікація податкових перевірок [7].
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ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ –
КОНФЕРЕНЦІЄЮ
Ці правила є загальними для всіх зареєстрованих користувачів. Правила
закріплюють основні норми поведінки участі у інтернет – конференції і правила
користування ним. Ці правила побудовані на засадах лояльності до
користувачів. Їхньою метою є не залякування, а попередження можливих
порушень.
Користувач зобов’язаний дотримуватися цих умов та не має права їх
змінювати. Радимо уважно ознайомитися з цими умовами. Будь-які питання,
пов’язані із зазначеними умовами, просимо надсилати через зворотню форму
зв’язку(konf_goik1@ukr.net). Ця адреса електронної пошти захищена від
автоматичних програм для розсилання спаму.
Для того, щоб користуватися всіма доступними ресурсами конференції
Вам потрібно зареєструватись.
Правила ведення дискусій
Ви спілкуєтесь у культурному середовищі – ваші повідомлення повинні
бути тактовними. Шанобливо ставитися до поглядів опонентів, пам'ятати, що
кожна людина має право на власну точку зору. Висловлюватися обдумано й по
суті, дотримуватися норм етики. Передруки з інших видань, які вміщено на
сайті інтернет – конференції, повинні містити посилання на джерело інформації
та автора. Наполегливо рекомендується перевіряти правопис повідомлень перед
їх відсиланням.
На форумі заохочується: Конструктивізм. Ввічливість. Оригінальність.
Цікавість. Витриманість. Змістовність. Актуальність і відповідальність фактам.
Учасникам забороняється
Використовувати суржик, нецензурні слова та лексику, яка не має
емоційного і змістовного навантаження. Створювати теми або повідомлення,
котрі розпалюють соціальну, міжнаціональну чи міжрелігійну ворожнечу.
Ображати честь та гідність учасників конференції, громадян України чи інших
країн. Порушувати українське законодавство. Реклама, що не узгоджена з
адміністрацією сайту інтернет – конференції. Використовувати смайли.
Видавати посилання на нелегальне завантаження музики та фільмів.
Використовувати чужі імена реальних людей як псевдоніми. Свідомо, зі злим
умислом фальсифікувати реалії. Публікувати приватні повідомлення, номери
телефонів, адреси та інші дані без згоди власника. Розповсюджувати плітки і
наклепи на учасників конференції. Зверхнє ставлення до будь-кого з учасників
конференції. Втручання в структуру інтернет – сайту з метою виведення його з
ладу. Засмічувати теми великою кількістю тегів. Встановлювати зображення у
підпис. Відхилення від теми (крім тем, в яких дозволений флуд).
Якнайсуворіше забороняється публікація серійних номерів, програмзламувачів, посилань на піратські інтернет-ресурси.

Рекомендується не використовувати конференцію для особистих розмов –
краще надіслати учасникові приватне повідомлення.
Організатори конференції мають право видаляти, переміщувати та
редагувати повідомлення за умови обґрунтованості своїх дій та пояснення своїх
дій відповідним повідомленням.
Організатори конференції не несуть відповідальності за конфіденційність
приватних повідомлень.

ХІД УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Реєстрація. Для участі у конференції необхідно заповнити
реєстраційну форму, яка розміщується у пункті головного меню сайту
– конференції «Вхід/Реєстрація».
Реєстраційна форма містить такі поля для заповнення:
 Логін;
 Пароль (не менше 6 символів);
 E-mail (назва власної електронної пошти);
 Прізвище;
 Ім’я;
 По-батькові;
 Дата народження (**.**.****);
 Повна назва ВНЗ;
 Абревіатура ВНЗ (наприклад, БДФЕУ);
 Вчене звання/науковий ступінь;
 Секція (вибрати зі списку);
 Контактний телефон.
Після заповнення полів необхідно підтвердити введення даних
натиснувши кнопку «Зареєструватися». Реєстрація учасників відбувається з 0900
до 1000 год. 20 грудня 2012 р.
2. Перегляд секцій, тез та учасників. За вкладкою «Секції» учасники
конференції можуть переглянути інформацію про перелік секцій за
якими ведеться організована робота конференції, перелік у часників
конференції, та тексти наукових тез.
3. Створення коментарів до тез доповідей та їх обговорення. Тези
доповідей можуть бити прокоментовані всіма зареєстрованими
учасниками конференції, на протязі проведення конференції з 1000 до
1700 год. 20 грудня 2012 р.
4. Вихід та завершення конференції. Учасникам, які виявлять бажання
покинути конференцію, необхідно натиснути у головному меню сайту
– конференції «Вихід». У 1730 год. 20 грудня 2012 р. буде завершено
роботу наукової конференції.
Надіємось на розуміння і на Вашу участь в конференції.

