ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ:
Прізвище
Імя
По батькові
Назва ВНЗ
Назва доповіді
Секція
Студентам вказати:
Студент факультета
Курс, группа
Науковий керівник:
(прізвище, ім’я, по
батькові, науковий ступінь,
вчене звання, посада)
Аспірантам:
Аспірант кафедри
Науковий керівник:
(прізвище, ім’я, по
батькові, науковий ступінь,
вчене звання, посада)
Молодим вченим:
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Контактна інформація:
Контактний телефон
E-mail

Сподіваємось на Вашу участь у конференції!

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
Голова оргкомітету:
Гонта Олена Іванівна - директор ННІ економіки ЧНТУ, д.е.н.,
професор
Члени оргкомітету:
Остапенко Людмила Анатоліївна - директор ННІ права та
соціальних технологій ЧНТУ, к.ю.н., доц.
Стрілець Микола Іванович - директор ННІ управління та
адміністрування ЧНТУ, к.держ.упр., доц.
Цибуля Сергій Дмитрович - директор ННІ технологій ЧНТУ,
к.т.н., доц.
Башлакова Ольга Сергіївна - зав. каф. фінансів і кредиту
Гомельського державного університету
ім. Ф. Скорини, к.е.н., доц.
Коваленко Сніжана Олександрівна - зав. каф. економіки і
фінансів Гомельського філіалу Міжнародного університету
«МИТСО», к.с.-г.н., доц.
Трусевич Ірина Володимирівна - декан ф-ту підвищення
кваліфікації та перепідготовки Білоруського торговоекономічного університету споживчої кооперації, к.е.н., доц.
Живитере Марга Іоханівна - ректор Інституту менеджменту
інформаційних систем ISMA, д.е.н., професор, академік
Стеблякова Лариса Петрівна - зав. каф. «Організація
виробництва» Карагандинського державного технічного
університету (Казахстан), д.е.н., доц.
Гечбаія Бадрі Нодарович - керівник департаменту бізнесадміністрування Батумського державного університету ім. Ш.
Руставелі, д.е.н., проф., факультет економіки та бізнесу
Холявко Наталія Іванівна - доц. каф. економічної теорії ННІ
економіки ЧНТУ, к.е.н., доц.
Дубина Максим Вікторович - доц. каф. фінансів, банківської
справи та страхування ННІ економіки ЧНТУ, к.е.н., доц.
Гайдай Ганна Андріївна - начальник відділу інтелектуальної
власності та міжнародного співробітництва ЧНТУ
Відповідальний секретар оргкомітету:
Кормило Ірина Миколаївна - провідний спеціаліст відділу
підготовки науково-педагогічних кадрів ЧНТУ
Для участі в роботі конференції просимо Вас до
11 грудня 2015 року надіслати заявку на участь, статті, тези
доповідей на адресу оргкомітету: confer_internet@ukr.net.
Статті, тези студентів та аспірантів надаються під
науковим керівництвом, або у співавторстві з науковим
керівником.
Робочі мови конференції – українська, англійська,
російська.

Міністерство освіти і науки України
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Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини (м.Гомель, Білорусь)
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«Інноваційний розвиток і
транскордонна безпека:
економічні, екологічні, правові та
соціокультурні аспекти»
21 грудня 2015 року
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ШАНОВНІ НАУКОВЦІ!

ПРАВИЛА ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ:

Навчально-науковий інститут економіки
Чернігівського національного
технологічного університету

1. До опублікування приймаються наукові праці, які не
друкувалися раніше.

запрошує Вас до участі у
IV Міжнародній науково-практичній
інтернет-конференції
студентів і молодих учених

«Інноваційний розвиток і
транскордонна безпека:
економічні, екологічні, правові
та соціокультурні аспекти»,
яка відбудеться 21 грудня 2015 року
Метою конференції є обговорення актуальних
проблем економічного, соціального, правового та
інноваційно-технологічного
розвитку
сучасних
суспільних систем.
Основним завданням конференції є консолідація
наукових досягнень творчої молоді різних країн,
спрямованих на розробку рекомендацій щодо
розв’язання диверсифікованих проблем розвитку
суспільства в умовах тиску процесів глобалізації.
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Сталий розвиток та транскордонна безпека
національних соціально-економічних систем.
2. Детермінанти
інноваційного
розвитку
національної економіки.
3. Фінансова політика: сучасні проблеми та
перспективи вдосконалення.
4. Обліково-аналітичні
аспекти
забезпечення
сталого розвитку національної економіки.
5. Соціо-гуманітарні, історико-культурні та правові
аспекти розвитку суспільства в умовах глобалізації.
6. Сучасні аспекти маркетингу та менеджменту
підприємницької діяльності.
7. Актуальні
питання
теорії
та
практики
застосування інформаційних технологій і математичних
методів та моделей в економіці.

2. Обсяг тез – не більше 5 сторінок книжкового формату А4.
3. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою
редактора Microsoft Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см з
усіх боків. Шрифт - Times New Roman, кегель – 12, інтервал –
1,0, абзац – 1,25. Вирівнювання по ширині.
4. Посилання на використані джерела робити у квадратних
дужках ….[1, с.5]. Крапка у реченні ставиться після
квадратних дужок.
5. Якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони
повинні бути компактними, мати назву. Шрифт - Times New
Roman, розмір шрифту - 10.
6. Список використаних джерел розмір (розмір шрифту - 10)
подається відповідно до існуючих стандартів:
1) ДСТУ 7.1:2006. Стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний
опис»:http://www.zgia.zp.ua/gazeta/BULETEN_251110_4.pdf. 2) Форма
23, затверджена наказом ВАК України №342 від 29.05.2007
http://science.crimea.edu/news/2010/30_2_09.pdf.

7. До тексту тез без узгодження з автором можуть бути внесені
редакційні правки.
8. Надіслані на адресу оргкомітету матеріли для участі в
конференції (тези, заявка) слід назвати з вказівкою номеру
секції,
прізвища
та
виду
документу.
Наприклад:
(1_Петренко_тези, 1_Петренко_заявка).
Матеріали будуть представлені в авторській редакції. За
науковий зміст і якість наданих матеріалів несуть
відповідальність автори, наукові керівники студентів,
аспірантів.
Програма та збірник матеріалів будуть розміщені на
сайті та надіслані учасникам до початку конференції.
Програма та збірник будуть представлені в електронному
варіанті і розміщені на офіційному сайті ЧНТУ: www.stu.cn.ua,
у розділі «Наукова діяльність. Конференції» та на сайті
навчально-наукового інституту економіки: www.geci.cn.ua у
розділі «Наукова діяльність. Новини. Оголошення».
Участь у конференції безкоштовна.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ:
Секція 1. Сталий розвиток та транскордонна
національних соціально-економічних систем.

безпека

Петренко І.І., студентка 2 курсу,
група МПО-033, факультет менеджменту
Науковий керівник: Грищенко П.П., к.е.н., доцент
Навчально-науковий інститут економіки
Чернігівський національний технологічний університет
e-mail: pochta@gmail.com
Назва статті
Транскордонне співробітництво здійснюється в
межах компетенції територіальних общин або властей,
визначеної
внутрішнім
законодавством
[1,
c.
5].
Транскордонне співробітництво – спільні дії, спрямовані на
встановлення і поглиблення економічних, соціальних,
науково-технічних, екологічних, культурних та інших
відносин між територіальними громадами [2].
Список використаних джерел:
(Прохання! У спску використаних джерел нумерацію здійснювати
не автоматично).
1. Посібник з транскордонного співробітництва / Агентство
регіонального розвитку та транскордонного співробітництва
,,Закарпаття”. — Ужгород : Ліра, 2005. — 70 с.
2. Закон України ,,Про транскордонне співробітництво”
[Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. —
Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1861-15.
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