
Шановні студенти! 
 

Навчально - науковий інститут 
економіки   ЧНТУ 
запрошує  до участі у 

Міжнародній студентській 
науково-практичній конференції 

 
«ЮНІСТЬ НАУКИ – 2015: 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА 
ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 

СУСПІЛЬСТВА» 
 

Напрями роботи конференції: 
 

1. Теорія і практика соціально-економічного 
розвитку  суспільства. 

2. Фінансова стабілізація: основні чинники, 
стратегія і тактика.  

3. Актуальні проблеми менеджменту, 
маркетингу, управління проектами  на 
сучасному етапі. 

4. Удосконалення методики та організації 
обліково-аналітичної роботи. 

5. Актуальні питання соціології, психології 
та соціальної роботи. 

6. Держава і право: проблеми взаємодії на 
сучасному етапі. 

7. Гуманітарні науки як основа побудови 
фундаменту духовності держави. 

8. Управління персоналом та економіка 
праці: проблеми теорії та практики. 

9.  Перспективні напрями раціонального 
природокористування і туризму. 

 
 
 

Вимоги до оформлення тез: 
 

 Текст має бути набраний в текстовому редакторі 
MS Word, чи аналогічному. Обсяг тез – до 2-х стор. 
формату А4. 
 Поля: ліве – 1,5 см; праве – 2,15 см; верхнє і 
нижнє – по 1,65 см. Шрифт – Arial, кегель - 9. 
Міжстроковий інтервал – 1. Абзацний відступ – 1,5 
см. Вирівнювання - по ширині. 
 В правому кутку: напівжирним шрифтом назва 
секції; нижче - прізвище, ініціали автора 
напівжирним шрифтом, далі прізвище, ініціали 
наукового керівника, 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.  
 Через один рядок після основного тексту 
наводиться список використаних джерел 8 кеглем 
напівжирним шрифтом  по центру сторінки. 
Посилання в тексті на джерело наводиться у  
квадратних дужках. 

УВАГА! 
Назва файлу має відповідати номеру секції та 

прізвищу учасника (приклад: Петренко_тези_с1, 
Петренко_заявка_с1, Петренко_оплата_с1). 
 

 
Секція 1. Теорія і практика соціально-економічного 

розвитку суспільства 
 

Якименко С. М., студент гр. МО-91 
Наук.  керівник - д.е.н., професор Петренко В. В. 

Чернігівський національний технологічний університет 
(м. Чернігів, Україна) 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН У 

НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
  Текст…[1]. 

 
Список використаних  джерел 

      1. Проект Концепції переходу України до сталого розвитку. -
[Електронний ресурс]. - Режим доступу : 
http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/zvyazki-z-gromadskistyu-ta-
zmi/gromadske-obgovorennya/7552 

 
  

Тези будуть надруковані в авторській 
редакції. 

Відповідальність за науковий рівень тез 
доповідей, обґрунтованість висновків, 
достовірність результатів несуть автори та  їх 
наукові керівники 
 

Для участі у конференції необхідно до  
14 квітня 2015 року надіслати на адресу:  

 
confer_internet@ukr.net 

 
- заявку (зразок додається); 
- тези доповіді (до 2-х сторінок) у  
роздрукованому вигляді (з підписом наукового 
керівника) та  в електронному варіанті; 
- відсканований варіант квитанції про сплату 
організаційного внеску. 
Надати в роздрукованому вигляді тези доповіді 
для публікації за підписом наукового керівника. 
 
 

Організаційний внесок –  50 грн. 
 
 

Заявка на участь 
 

Прізвище: ___________________________ 
Ім’я, по батькові: _____________________ 
Група: ______________________________ 
Факультет: __________________________ 
Науковий керівник: __________________ 
Науковий ступінь, вчене звання:  
___________________________________ 

Контактні дані автора: 
Е-maіl: ______________________________ 
Номер телефону: _____________________ 
Секція: ______________________________ 
Тема доповіді:________________________ 

 
 

http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/zvyazki-z-gromadskistyu-ta-zmi/gromadske-obgovorennya/7552
http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/zvyazki-z-gromadskistyu-ta-zmi/gromadske-obgovorennya/7552


 
До уваги наукових керівників! 

 На зворотній стороні тез студентів має 
бути примітка «рекомендується до друку» та 
особистий підпис наукового керівника. 
 

 
УВАГА! 

 
Тези студентів ЧНТУ  - переможців ІІ 

етапу студентських наукових конкурсів та 
олімпіад у 2014-2015 н.р., нагороджених 
дипломами 1-3 ступенів, будуть надруковані 
безкоштовно. 

 
 
 

Робочі мови конференції: 
 українська, російська, англійська. 
 

 
 

Адреса оргкомітету: 
 

вул. Стрілецька, 1, 
м. Чернігів, 14033, Україна 

Навчально-науковий  інститут економіки  
Чернігівського національного технологічного 

університету   (к. 205) 
 
 

Контактні телефони 
Тел. роб.: (04622) 5-32-78 (внутр.480) 
Кормило Ірина Миколаївна 
тел. моб.: 0935927812, 0502055216  
nauk_life@ukr.net 
 

 
 
 

 
 Реквізити  

для сплати організаційного внеску  
 

одержувач – Чернігівський національний 
технологічний університет  
 
р/р 31 256 203 206 996  
 
банк одержувача – ГУДКСУ в 
Чернігівській області  
 
МФО – 853592  
 
код ЗКПО – 05460798  
 
ІПН 054607925261  
 

Призначення платежу: за участь у 
конференції «Юність науки» (обов’язково 
вказувати у квитанції прізвище,  ініціали 
учасника конференції). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ  ІНСТИТУТ 
ЕКОНОМІКИ 

ГОМЕЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ім. Ф. СКОРИНИ, Білорусь 
ГОМЕЛЬСКИЙ ФІЛІАЛ МІЖНАРОДНОГО  

УНІВЕРСИТЕТУ «МИТСО», Білорусь 
КАРАГАНДИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ,  Республіка Казахстан 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ Т ЛОДЗІ, Польща 

ТАЛЛІНСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ  
УНІВЕРСИТЕТ, Естонія 

УНІВЕРСИТЕТ ТУЗЛИ, Боснія і Герцеговина 
 
 
 

Міжнародна  
студентська науково-практична 

конференція 
 

«ЮНІСТЬ НАУКИ – 2015:  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ГУМАНІТАРНІ 

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА» 
 

22-23 квітня 2015 року 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чернігів-2015 
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