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Мета конференції – обговорення науково-
прикладних соціальних, економічних та правових 
проблем функціонування та перспектив розвитку 
України. 

 
На конференції передбачається робота 

таких секцій: 
Секція 1. Сучасні проблеми фінансового та 

податкового забезпечення розвитку регіону та 
підприємництва.  

Секція 2. Проблеми розвитку фінансового 
сектору України та управління його суб’єктами 

Секція 3. Проблеми та перспективи соціально-
економічного розвитку підприємств.  

Секція 4. Сучасні проблеми та перспективи 
розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування 
та консалтингових послуг на європейському 
просторі. 

Секція 5. Математичне моделювання та 
прогнозування в управлінні соціально-
економічними системами.  

Секція 6. Проблеми економічного розвитку та 
закордонного співробітництва в умовах 
європейської інтеграції. 

Секція 7. Сучасні проблеми регіональної 
політики: напрямки її реалізації.  

Секція 8. Правові аспекти регулювання 
економіки.  

Секція 9. Соціально-психологічні технології 
дослідження актуальних проблем суспільства 
та сучасної молоді.  

Секція 10. Проблеми безпечної поведінки 
студентської молоді в напрямку формування 
здорового способу життя. 

Секція 11. Пріоритети соціально-
економічного розвитку підприємницької 
діяльності. 

Секція 12. Сучасні технології менеджменту та 
маркетингу: стан та перспективи розвитку. 

 

Для участі у конференції необхідно 
до 24 березня 2017 року 

 

І. Надіслати на адресу електронної пошти 
секретаря відповідної секції: 1) заявку на участь 
(форма додається); 2) електронний варіант тез, 
схвалений науковим керівником (для студентів та 
учасників без наукового ступеню) 3) копію 
документа, що підтверджує сплату організаційного 
внеску.  

Матеріали конференції планується 
опублікувати у збірнику тез доповідей учасників 
конференції з електронним додатком. 

ІІ. Сплатити організаційний внесок: 
у розмірі 90 грн – для студентів та молодих 

учених у відділеннях Приватбанку за готівковим 
розрахунком на карту .  

або відділеннях інших українських банків: 
Банк-отримувач: ПриватБанк 
Номер рахунку: 29244825509100 
МФО: 305299 
ОКПО (Код ЄДРПОУ банку): 14360570 
Призначення платежу: організаційний 

внесок ПІБ учасника на карту № 5168 7572 
9522 8052. Отримувач: Волковська Яна  
Віталіївна 

Організаційний внесок покриває витрати на 
видання, пересилання одного екземпляру 
матеріалів конференції. Витрати на проїзд, 
проживання та харчування здійснюються за 
рахунок учасників. 

Всі матеріали, у тому числі електронні копії 
квитанції надсилати за електронною адресою 
секретарів секцій із вказівкою секції та назви. 

Учасники конференції з інших міст матимуть 
можливість проживання в готелі. Запрошення до 
участі в роботі конференції надсилається за 
Вашою вимогою після отримання заявки. 

Вимоги до оформлення матеріалів: 
Обсяг тексту: 3-5 сторінок. Формат паперу А4. 

Шрифт – Arial, кг 14, міжрядковий інтервал – 
множник 1,3; поля (береги): ліве – 2 см, верхнє – 2 
см, праве – 2 см, нижнє – 1,5 см. Ліворуч під 
назвою тез має бути вказано індекс УДК, 
праворуч у тому ж рядку прізвище автора та його 
ініціали. Номер сторінки проставляється внизу від 
центру кожного аркуша оригіналу. Літературні 
джерела, що цитуються або використовуються, 
слід нумерувати за згадуванням про них у тексті. 

Назва електронного файлу тексту матеріалів 
має містити прізвище та ініціали авторів. Усі 
рисунки й таблиці мають бути названі. Кількість 
графічного матеріалу має бути мінімальною. 
Оргкомітет залишає за собою право рецензування 
й відбору матеріалів.  
ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ* 

 Прізвище, ім’я, по батькові   
 Рік народження  
 Повна назва вищого навчального закладу  
 Факультет, курс (для студентів)/кафедра 
(для докторантів);                          

 

 Науковий ступінь,   
 Вчене звання,   
 Посада (для науковців)  
 Адреса, на яку слід надіслати збірник тез 
доповідей 

 

 Контактний телефон  
 E-mail  
 Номер та назва секції  
 Назва доповіді  
 Науковий керівник (для студентів та 
аспірантів) 

 

 Чи потрібне бронювання місця в готелі?  Так 
Ні 

 Чи потрібне використання 
мультимедійного проектора?  

Так 
Ні 

 Планую (залишити потрібне):  
виступити з доповіддю (до 10 хв.); 
взяти участь як слухач або дистанційна участь 

 

______________          ______________________ 
          Дата      Підпис 

*на кожного співавтора заповнюється окрема анкета.  


