
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  
ЕКОНОМІКИ ЧНТУ 

 

запрошує  до участі у 

Міжнародній науково-практичній конференції 

студентів, аспірантів та молодих учених 

 

 «ЮНІСТЬ НАУКИ – 2017: 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ГУМАНІТАРНІ 

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА» 
 

Напрями роботи конференції 

Секція 
Відповідальна особа, 

e-mail 

Секція 1. Теорія і практика розвитку 
соціально-економічних систем в умовах 

становлення інформаційного суспільства.  

Підсекції: 
- Теоретичної та прикладної економіки. 

- Економічної теорії. 

Холявко  
Наталія Іванівна 

section1economy@ukr.net 

Секція 2. Фінансова стабілізація: основні 

чинники, стратегія і тактика. 
Підсекції:  

- Фінансів, банківської справи та 

страхування. 
- Фінансово-економічної безпеки.  

Шпомер  

Тетяна Олександрівна 

tanya_shpomer@ukr.net 

Секція 3. Удосконалення методики та 

організації обліково-аналітичної роботи.  
Гнедіна  

Катерина Володимирівна 

thesis0417@gmail.com 
Секція 4. Інформаційні системи  в 

економіці. 

Секція 5. Проблеми та перспективи 
розвитку менеджменту і публічного 

управління. 
Підсекції: 

- Менеджменту інноваційної діяльності та 

державного управління. 
- Публічного управління та менеджменту 

організацій. 

Кормило  

Ірина Миколаївна 

confer_internet@ukr.net 

Секція 6. Теорія і практика соціальної 

роботи: соціально-правовий захист, 
соціально-психологічна допомога і  

фізична реабілітація. 

Левицька  

Надія Сергіївна 
young_science_stechnology@u

kr.net 
Секція 7. Проблеми захисту прав і свобод 
людини і громадянина 

Селецький  
Олексій Вікторович 

seletskiyalex@ukr.net 
Секція 8. Актуальні проблеми 

гуманітарного розвитку сучасного 
суспільства. 
Підсекції: 
- Філософії 

- Українознавства 
- Іноземних мов 

Кормило  

Ірина Миколаївна 

confer_internet@ukr.net 

Секція 9. Актуальні проблеми 

життєдіяльності суспільства. 

Підсекції: 
-Управління персоналом та економіка праці 

- Маркетингу, PR-технологій та логістики 

- Перспективні напрями  розвитку туризму 

Пшенична  

Тетяна Миколаївна 

conf_s9@ukr.net 

Програма та збірник матеріалів будуть розміщені на 
сайті ЧНТУ (розділ «Наукова діяльність. Конференції»  

http://www.stu.cn.ua/staticpages/conference/ 

 

Участь для студентів та науковців ЧНТУ 
безкоштовна. 

Для учасників інших навчальних закладів 

організаційний внесок за участь у конференції складає 

50 грн. 
Для бажаючих отримати друкований варіант 

збірника (про що повідомити у заявці) буде 

встановлена окрема оплата, яка буде включати витрати 

на поліграфічні послуги. 

 

Для участі у роботі конференції 

просимо Вас до  

19 квітня  2017 року  

 надіслати на адреси секцій: 

 
1. Електронний варіант доповіді. Тема та назва 

файлу повинні відповідати прізвищу першого автора 

матеріалів (Петренко_тези_с1). 

2. Електронний варіант заявки 

(Петренко_заявка_с1). 

3. Копію платіжного документа (відскановану) 

(Петренко_оплата_с1). 

 

Тези будуть надруковані в авторській редакції. 

Один учасник конференції може надати не більше 

двох тез доповідей до однієї  секції.  

 

Відповідальність за науковий рівень тез доповідей, 

обґрунтованість висновків, достовірність результатів 

несуть автори та  їх наукові керівники 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

вул. Стрілецька, 1, 

м. Чернігів, 14033, Україна 

Навчально-науковий  інститут економіки ЧНТУ   

(к. 205) 

Відповідальний секретар оргкомітету: 

Тел. моб.: 0935927812 

 Кормило Ірина Миколаївна   

e-mail: nauk_life@ukr.net   

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
ТЕЗ: 

1. Текст має бути набраний в текстовому редакторі 

MS Word. Обсяг тез – до 2-х стор. формату А4. 

2. Поля: усі - по 2 см. Шрифт –Times New Roman, кегель - 

10. Міжстроковий інтервал – 1. Абзацний відступ – 1,0 см. 

Вирівнювання - по ширині. 

3. У лівому кутку: назва секції (підсекції); нижче - 

прізвище, ініціали автора напівжирним шрифтом, далі 

прізвище, ініціали наукового керівника, науковий ступінь, 

учене звання; нижче курсивом - повна назва організації 

(закладу), місто, країна. 

4. Назва тез – через рядок великими літерами 

напівжирним шрифтом по центру сторінки. Далі через 1 рядок 

– основний текст з вирівнюванням по ширині.  

5. Рисунки, схеми, діаграми повинні бути скомпоновані у 

вигляді єдиного об’єкту.  

6. Через один рядок після основного тексту наводиться 

список використаних джерел 8 кеглем напівжирним шрифтом  

по центру сторінки. Не застосовувати автоматичну нумерацію.  

Посилання в тексті на джерело наводиться у  квадратних 

дужках.  

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Секція 1. Теорія і практика розвитку соціально-економічних 

систем в умовах становлення інформаційного суспільства. 

Підсекція: Економічної теорії 

 
Якименко С.М., студент гр. МО-91  

Науковий  керівник - Петренко В.В., д.е.н., професор  

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. 

     2.  



РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ 
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

ВНЕСКУ: 

Чернігівський національний  

технологічний університет 

Код ЄДРПОУ 05460798,  

р/р 31251264206 996 

ДКСУ м. Київ МФО 820172 

Призначення платежу: 
За участь у конференції «Юність науки» 

Прізвище, ініціали учасника. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

 

Прізвище: ___________________________ 

Ім’я, по батькові: _____________________ 

Група: ______________________________ 

Факультет: __________________________ 

Науковий керівник (прізвище, 

ініціали):____________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання:  

_________________________________ 

Контактні дані автора: 

Е-maіl: ______________________________ 

Номер телефону: _____________________ 

Секція: ______________________________ 

Тема доповіді:________________________ 

Друкований збірник -  так,  ні  

(необхідне залишити) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційний комітет 
Співголови оргкомітету: 

Гонта О.І. – д.е.н., проф., директор навчально-наукового інституту 

економіки ЧНТУ 
Стрілець М.І. – к.держ.упр., доцент, директор ННІ управління та 

адміністрування ЧНТУ 

Остапенко Л.А. – к.ю.н., доцент, директор ННІ права і соціальних 
технологій ЧНТУ 

Члени оргкомітету: 
Ремньова Л.М. – к.е.н., проф., декан фінансово-економічного 
факультету  

Юрченко М.Є. – к.ф.-м.н., доцент, декан обліково-економічного 

факультету 
Пономаренко С.І. –  к.е.н., доцент, декан факультету проектного 

менеджменту, управління якістю та життєзабезпечення  

Сила Т.І. – к.психол.н., доцент, декан факультету соціальної роботи 
Берднік І.В. – к.ю.н., доцент, декан юридичного факультету 

Забаштанський М.М. – д.е.н., доцент, декан факультету 

життєдіяльності, природокористування і туризму 
Дерій Ж.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри теоретичної та прикладної 

економіки 

Кирилюк Ю.В. – к.е.н., доцент, зав. кафедри економічної теорії 
Ільчук В.П. – д.е.н., проф., зав. кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування 

Лапінський І.Е. – к.е.н., зав. кафедри фінансово-економічної безпеки 
Маргасова В.Г. – д.е.н., проф., зав. кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування  та аудиту 

Акименко А.М. – к.ф.-м.н., доцент, зав. кафедри інформаційних 
систем в економіці 

Бутко М.П. – д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту інноваційної 

діяльності та державного управління 
Ткаленко Н.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри публічного управління та 

менеджменту організацій 

Кальницька К.О. – к.психол.н., доцент, зав.  кафедри організації 
соціально-психологічної допомоги населенню 

Крук О.І. – к.і.н., доцент, зав.  кафедри філософії і суспільних наук 

Шакун Н.В. – к.філос.н., доцент, зав.  кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін 

Литвин С.В. – к.пед.н., доцент, зав.  кафедри іноземних мов 
професійного спрямування 

Кичко І.І. – д.е.н., проф., зав.  кафедри управління персоналом та 

економіки праці 
Жидок В.В. – к.е.н., доцент, зав.  кафедри маркетингу, PR-технологій 

та логістики 

Коваль П.П. – к.е.н., доцент, зав.  кафедри туризму 
Пшенична Т.М. – к.е.н., доцент кафедри маркетингу, PR-технологій 

та логістики 

Холявко Н.І. – к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії 
Гнедіна К.В. – к.е.н., доцент  кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування  та аудиту  

Левицька Н.С. – к.психол.н., доцент  кафедри соціальної роботи 
Селецький О.В. – к.ю.н.,  доцент  кафедри трудового права, 

адміністративного права та процесу 

Шпомер Т.О. – аспірант кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування 

Сизоненко О.В. – к.е.н., доцент, начальник відділу науково-дослідної 

частини ЧНТУ 
Петраков Я.В. – к.е.н., доцент, голова Ради молодих вчених ЧНТУ 

Кормило І.М. – провідний спеціаліст відділу підготовки науково-

педагогічних кадрів, відповідальний секретар  оргкомітету  

 

 

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ЧНТУ) 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

 ЕКОНОМІКИ ЧНТУ 

 
 
 

Міжнародна  
науково-практична конференція 

студентів, аспірантів  
та молодих учених 

 
«ЮНІСТЬ НАУКИ – 2017:  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ 
ТА ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ 
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА» 

 
26-27 квітня 2017 року 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


