ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у
роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції
«Соціально-економічна політика та
адміністрування у сфері регіонального
розвитку України»,
яку проводить факультет менеджменту
Миколаївського національного аграрного
університету 3-5 квітня 2019 року
Метою конференції є обмін результатами
наукових досліджень, спрямованих на
наукове
обґрунтування
стратегічних
пріоритетів соціально-економічної політики
регіонального
розвитку
України
та
практичним досвідом у сфері публічного
управління та адміністрування в умовах
реформування
органів
місцевого
самоврядування
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ
КОНФЕРЕНЦІЇ (СЕКЦІЇ):
Секція 1. Сучасні напрямки соціальноекономічної політики у сфері регіонального
розвитку України.
Секція
2.
Актуальні
проблеми
управління
соціально-економічними
системами.
Секція 3. Використання математичних
методів,
моделей
та
інформаційних
технологій в обґрунтуванні оптимальних
шляхів регіональному розвитку.
Секція 4. Інформаційно-комунікаційні
технології в регіональному управлінні.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ ТА
ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ:
1. Форма участі в конференції: очна,
дистанційна.
2. Тези доповідей направляються лише в
електронному вигляді.
3. Робочі мови конференції – українська,
англійська.
4. Не пізніше встановленого терміну (до 29
березня 2019 року) необхідно подати на
електронну адресу
ekmm_mnau@outlook.com
оргкомітету: заявку на участь; матеріали
доповіді.
5. Файли назвати за прикладом:
Zayavka_Ivanov; Tezy_Ivanov.
6.
Після
надсилання
матеріалів
обов’язково очікуйте підтвердження про їх
отримання.
7. Оргвнесок становить 150 грн (друк
матеріалів). Реквізити для оплати:
ММБФ «Університет ХХІ століття»
р/р 26009010253704
ПАТ «Банк Восток»
м. Дніпро
МФО 307123
ЄДРПОУ 25993025
Для обговорення і дискусій матеріали
конференцій будуть відображені на webсайті університету.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
1. Учасник має право представити тільки
одну доповідь, яка раніше не публікувалася.
2. Тези
доповідей
не
повинні
перевищувати 3 сторінки тексту на листах
формату А4, набраного у редакторі MS Word.
Параметри сторінки: зверху, зліва, справа,

знизу – 2см. Гарнітура: Times New Roman,
кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
Відступ на абзац 1,25 – не користуватись
кнопкою табуляції. Сторінки тез не
нумерувати.
3. Назва
тез
доповіді
друкується
прописними літерами, жирним шрифтом по
центру сторінки, під нею, також по центру –
прізвище та ініціали (жирним шрифтом),
науковий ступінь і вчене звання, посада
автора. Нижче друкується назва організації
(закладу), де працює (навчається) автор
(співавтор).
4. Нижче – через один інтервал – текст
доповіді (тез).
5. В кінці тексту наводяться інформаційні
джерела (жирним і по центру). Посилання на
джерело подаються у квадратних дужках
відповідно до порядку згадування.
6. Формат таблиць та рисунків має бути
лише книжковий.
7. Зноски вкінці сторінок і документу не
вставляти.

Оргкомітет залишає за собою право
відбору тез, які будуть відображені на
web-сайті.
Тези, які не відповідають вказаним
вимогам щодо оформлення до розгляду
не приймаються.

З повагою
конференції

Організаційний

комітет

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова та співголова оргкомітету:
Новіков О.Є. – д-р екон. наук, професор,
проректор з наукової роботи, Миколаївський
національний аграрний університет
Шебаніна О.В. – д-р екон. наук, професор,
декан факультету менеджменту, Миколаївський
національний аграрний університет

Члени оргкомітету:
1. Черняк О.І. – д-р екон. наук, професор,
Заслужений працівник освіти України, завідувач
кафедри економічної кібернетики, Київський
національний
університет
імені
Тараса
Шевченка.
2. Зіновчук В. В. д-р екон. наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
завідувач кафедри маркетингу, Житомирський
національний агроекологічний університет.
3. Охріменко І. В. - д-р екон. наук,
професор кафедри фінансів, банківської справи
та страхування, Київський кооперативний
інститут бізнесу і права
4. Клочан В.В. - д-р екон. наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту та маркетингу,
Миколаївський
національний
аграрний
університет.
5. Рубський І.В. - голова громади,
Баштанська об’єднана територіальна громада.
6. Колтиков Ю.О. - директор, ТОВ «Естера
Трейдінг»

Секретар оргкомітету:
Іваненко Т.Я. – канд. екон. наук, доцент
кафедри
управління
виробництвом
та
інноваційною
діяльністю
підприємства,
Миколаївський
національний
аграрний
університет
тел.: +38 (099) 113 11 95

ЗАЯВКА
на участь у
Всеукраїнській науково-практичній
конференції
“СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА
ПОЛІТИКА ТА АДМІНІСТРУВАННЯ У
СФЕРІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
УКРАЇНИ”
Прізвище__________________________________
Ім’я______________________________________
По-батькові________________________________
Науковий ступінь, вчене звання_______________
Місце роботи (навчання)_____________________
Посада____________________________________
Назва доповіді/статті _______________________
__________________________________________
Номер секції_______________________________
Електронна адреса для направлення запрошення
до участі у конференції _____________________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КИЇВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ
БІЗНЕСУ І ПРАВА
БАШТАНСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА
ГРОМАДА
ТОВ «ЕСТЕРА ТРЕЙДІНГ»

На конференцію приймаються матеріали:

науково-педагогічних працівників закладів
вищої освіти, науковців науково-дослідних
установ, аспірантів, докторантів, здобувачів
вищої освіти освітнього ступеня «Магістр»,
представників
органів
державного
і
місцевого самоврядування.
Адреса місця проведення конференції:
54020, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9,
Миколаївський
національний
аграрний
університет

Сподіваємось на
Вашу участь у конференції

ІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція
“Соціально-економічна політика та
адміністрування у сфері
регіонального розвитку України”
Конференцію зареєстровано в Українському ІНТЕІ
(Свідоцтво №13 від 23 січня 2019р.)

Інформаційний лист

3-5 квітня 2019 року
м. Миколаїв

