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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Міжнародної науково-практичної конференції  
«Сучасна соціально-економічна система:  

парадигма, завдання і тенденції», 
яка відбудеться 

 27 квітня 2018 року 
в м. Ніжин, Чернігівська обл., Україна



 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо до участі в конференції 
науково-педагогічних працівників, науковців, докторантів, аспірантів, студентів, 

представників органів влади, громадських організацій та підприємств 
  

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Фінансовий механізм функціонування держави:  
- бюджетна політика держави; 
- шляхи формування стабільної банківської системи; 
- митні аспекти зближення міжнародної співпраці; 
- ринок цінних паперів: механізми регулювання та світовий досвід; 
- МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація; 
- аудиторська діяльність: значення в економічній системі; 
- економіко-математичне моделювання та інформаційні технології у фінансах;  
 

2. Розвиток підприємств, галузей та регіонів: 
- глобалізація економічних відносин; 
- управління соціально-економічним розвитком регіонів;  
- інноваційна діяльність підприємства;  
- сучасні завдання менеджменту;  
- використання маркетингових технологій для розвитку  підприємств; 
- діяльність малого та середнього бізнесу;  
- напрями ефективного використання ресурсів підприємства, регіону, 

держави; 
- транспортні технології та логістика в діяльності підприємств. 
 
3. Соціальна політика держави:  
- національна ідентичність і глобалізація; 
- проблеми народонаселення та демографія; 
- роль освіти у визначенні стратегії розвитку держави; 
- взаємодія у системі «вища освіта – ринок праці»; 
- соціально-філософські проблеми в економіці та освіті;  
- демографічний розвиток і міграційні процеси;  
- правове регулювання економічних процесів. 

 
УМОВИ УЧАСТІ 

1. Конференція проходитиме на базі ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут» (м. Ніжин, Чернігівська обл., Україна).  

2. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.  
3. Форма участі в конференції – очна і дистанційна.  
4. Не пізніше встановленого терміну (13.04.2018) подати на ел. адресу 

nauka_fem@ukr.net : заявку, тези, скановану копію квитанції (або фото квитанції). 
У темі повідомлення вказати тему «Матеріали на конференцію. Петренко 
(прізвище автора)».  



5. Файли назвати за прикладом: Petrenko_zayavka; Petrenko_tezy; 
Petrenko_oplata.  

6. За результатами конференції вийде збірник доповідей із присвоєнням 
кодів УДК, ББК та ISBN.  

7. Збірник тез буде розміщений для обговорення на сайті інституту в розділі 
конференції (http://nati.org.ua/content/rezultati-konferencij ).  

8. Кожному автору (або колективу авторів) будуть надіслані: програма 
конференції, збірник доповідей та сертифікат учасника. Якщо авторів декілька і є 
необхідність розсилки додаткових екземплярів збірника – просимо повідомляти 
про це оргкомітет в заявці.  

9. Учасникам із зарубіжних держав надсилаються ЛИШЕ електронні 
матеріали. Участь для них безкоштовна.  

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
13.04.2018 – кінцевий термін подання тез; 
27-28.04.2018 – проведення конференції; 
24-25.05.2018 – розсилка матеріалів конференції. 

ОПЛАТА ОРГВНЕСКУ 
Оргвнесок конференції для учасників становить 
150 грн – друкований варіант програми, збірника і сертифіката учасника та 

розсилка. 
50 грн – електронний варіант програми і збірника.   

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ОРГВНЕСКУ 
Одержувач Македон Галина Миколаївна 
Номер картки  5168 7554 1628 5654  ПриватБанк 
МФО 305299 
ЄДРПОУ 14360570  
Рахунок одержувача 29244825509100 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
1. Учасник має право надіслати лише одну доповідь, яка раніше не 
публікувалася. 
2. Максимальна кількість авторів – три особи (включаючи наукового керівника). 
3. Обсяг тез – до 3-х сторінок, які не нумеруються 
4. Формат А4, розмір усіх полів 20мм. 
5. Гарнітура – TimesNewRoman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,0, абзац – 
1 см. 
6. Використання ілюстративних матеріалів у тезах повинно бути мінімальним 
7. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний 
8. Матеріали, які не відповідають установленим вимогам, розглядатися не будуть 
9. Відповідальність за зміст та оформлення несе автор і науковий керівник (для 
студентів) 

http://nati.org.ua/content/rezultati-konferencij


 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Коваль Лариса 
к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
м. Київ 

Україна 
ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО 

СЕКТОРУ 
Важливим при встановленні кредитних відносин є узгодження інтересів як 

кредитора, так і позичальника. Лише за цієї умови інвестиційний кредит буде надаватись 
банком та ефективно використовуватись підприємством-позичальником. 

Список використаних джерел 
1. Бурковська А.В. Проблеми та шляхи вирішення короткострокового 

кредитування агропідприємств в умовах ринку / А.В. Бурковська, В.А. Тарасюк, Р. Мула 
// Сталий розвиток економіки. – 2011. – №7. – С. 277-279. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Сучасна соціально-економічна система:  
парадигма, завдання і тенденції» 

Прізвище, ім’я, по батькові  
Курс, факультет (для студентів)  
Наукова ступінь  
Вчене звання  
Посада  
Науковий керівник (для студентів)  
Наукова ступінь наукового керівника  
Вчене звання наукового керівника  
Місце роботи наукового керівника, посада  
Назва доповіді  
Контактний телефон  
Е-mail  
Поштова адреса з індексом (на яку висилати збірник матеріалів)  
Форма участі (очна, дистанційна)  

 
Усі пункти обов’язкові для заповнення! 

 
За умови очної участі для вирішення всіх організаційних питань просимо 

звертатися безпосередньо до координатора конференції 
 

 
 



 
КОНТАКТНІ ДАНІ ОРКОМІТЕТУ 

Організатори: 
Факультет економіки, менеджменту та логістики ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 
вул. Шевченка, 10, каб. 125 
м. Ніжин, 16600 
 
Координатор: 
Македон Галина Миколаївна 
Тел.: +380684675233 
E-mail: nauka_fem@ukr.net 

 
 

Надіслані Вами матеріали вважаються прийнятими за умови отримання від 
оргкомітету конференції підтвердження на Ваш e-mail 
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