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Наукова конференція включена до Переліку міжнародних та
всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів
вищої освіти і молодих учених у 2017 році (лист Міністерства
освіти і науки України від 23.01.2017, №1/9-24).

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
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Міністерство освіти і науки України
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Молодим ученим

Форма участі - заочна
Робочі мови конференції – українська,
англійська, російська.
Для участі у роботі конференції просимо Вас
до 24 листопада 2017 року надіслати на адресу
vinternationalconference@gmail.com :
- заявку на участь;
- тези доповідей;
- квитанцію про сплату організаційного внеску
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VI Міжнародна
науково-практична конференція студентів,
аспірантів і молодих учених

«Інноваційний розвиток інформаційного
суспільства: економіко-управлінські,
правові та соціокультурні аспекти»
14 грудня 2017 року
Чернігів, 2017

ШАНОВНІ НАУКОВЦІ!
Навчально-науковий інститут економіки
Чернігівського національного технологічного
університету запрошує Вас до участі у
VI Міжнародній
науково-практичній конференції
студентів, аспірантів і молодих учених

«Інноваційний розвиток
інформаційного суспільства:
економіко-упра влінські,
правові та соціокультурні
аспекти»,
яка відбудеться
14 грудня 2017 року
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Сталий розвиток регіональних та національних
соціально-економічних систем.
2. Детермінанти
інноваційного
розвитку
національної економіки.
3. Конкурентоспроможність вищої освіти України в
умовах становлення інформаційної економіки
4. Фінансова політика: сучасні проблеми та
перспективи вдосконалення.
5. Обліково-аналітичні
аспекти
забезпечення
сталого розвитку національної економіки.
6. Актуальні
питання
теорії
та
практики
застосування
інформаційних
технологій
і
математичних методів та моделей в економіці.
7. Соціо-гуманітарні, історико-культурні та правові
аспекти розвитку суспільства в умовах глобалізації.
8. Сучасні аспекти маркетингу та менеджменту
підприємницької діяльності.
9. Сучасні
проблеми
розвитку
туристичної
індустрії.
Програма та збірник матеріалів будуть розміщені
на сайті ЧНТУ та надіслані учасникам
електронною поштою (розділ «Наукова
діяльність. Конференції»)
http://www.stu.cn.ua/staticpages/conference/

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
1. До опублікування приймаються наукові праці, які
не друкувалися раніше.
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 – 1,0.
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 та(або) рисунки, то
вони повинні бути компактними, мати назву. Шрифт Times New Roman, розмір шрифту - 10.
6. Список використаних джерел (розмір шрифту 8) подається відповідно до існуючого стандарту:
ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація.
Бібліографічне посилання. Загальні положення та
правила складання» http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-

2015.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, квитанція) слід
назвати з вказівкою номеру секції, прізвища та виду
документу. Наприклад: (Секція_2_Петренко_тези,
Секція_2_Петренко_заявка,
Секція_2_Петренко_квитанція).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Секція 1. Сталий розвиток регіональних та національних
соціально-економічних систем.
Петренко І.І., студентка 2 курсу, група МПО-033, факультет
менеджменту
Науковий керівник: Грищенко П.П., к.е.н., доц.
Чернігівський національний технологічний університет
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НАЗВА
Транскордонне співробітництво здійснюється в межах
компетенції територіальних общин або властей [1, c. 5].
Транскордонне співробітництво – спільні дії, спрямовані на
встановлення і поглиблення економічних, соціальних, науковотехнічних, екологічних, культурних та інших відносин між
територіальними громадами [2].
Список використаних джерел:
(Прохання! Усписку 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.

Для оплати організаційних витрат необхідно внести
організаційний внесок у розмірі 50 грн. (з ПДВ).

Студенти та науковці ЧНТУ
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РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ
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Призначення платежу:
За участь у конференції «Інноваційний розвиток...»
(Прізвище, ініціали учасника).

