ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:
Бобришев Євгеній Сергійович – кандидат економічних наук, доцент,
В.о. ректор ЧІІБіП МНТУ
ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:
Акименко Олена Юріївна – кандидат економічних наук, доцент;
Бондар Василь Васильович – кандидат економічних наук, доцент
Забаштанський Максим Миколайович – доктор економічних наук, доцент;
Кухар Тетяна Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент;
Семченко-Ковальчук Олена Борисівна – кандидат економічних наук;
Нехай Валентин Анатолійович - кандидат психологічних наук, доцент;
Нікітенко Євгеній Васильович – кандидат ф.-м. наук, доцент

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЇ, БІЗНЕСУ І ПРАВА
ПВНЗ «МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»

СЕКЦІЙ:

СЕКЦІЯ 1.
Фінанси, банківська справа та страхування. Облік та оподаткування;
СЕКЦІЯ 2.
Менеджмент публічного управління та адміністрування;
СЕКЦІЯ 3.
Правове регулювання економіки, підприємництва та
соціальної сфери країни;
СЕКЦІЯ 4.
Програмне забезпечення та інформаційні технології
управління в складних системах

ЗАПРОШЕННЯ
НА ІІ МІЖВУЗІВСЬКУ СТУДЕНТСЬКУ КОНФЕРЕНЦІЮ

«УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ТА СОЦІАЛЬНИМ
РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ»
31 ЖОВТНЯ 2019

Чернігів, 2019

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Термін подання заявок та тез доповідей: до 25 жовтня 2019 року.
Заявки та тези доповідей надсилаються на електронну адресу: tinna_77@ukr.net
Адреса оргкомітету: м. Чернігів, вул. Гонча, 37
Контактний телефон: (0462) 671-099, 670-150
Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА!
Конференція проводиться у ЗАОЧНІЙ формі.
Вартість друкованого збірника становить 150 грн.
Тези доповідей будуть видані у Збірнику матеріалів конференції.
Тези, що оформлені з порушенням вимог, не відредаговані чи надіслані після
зазначеного терміну, розглядатися не будуть!

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ

МЕТОДИ ЗАХИСТУ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Киричек О.О.
студент 4-го курсу групи М - 131
Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права МНТУ імені академіка
Ю. Бугая
Науковий керівник к.т.н., доцент Іванько С.К.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
1. Матеріали подаються в електронному форматі, набрані в текстовому
редакторі Microsoft Word (версія 6.0 і вище).
2. Обсяг тез повинен складати 2 повні сторінки формату А4 (297х210 мм),
через 1 інтервал шрифтом 12 пт. Поля: верхнє, нижнє по 15 мм, ліве – 25 мм,
праве – 10 мм без нумерації сторінок.
Не користуватися кнопкою табуляції!
3. Таблиці та ілюстрації повинні бути набрані в текстовому редакторі
Microsoft Word у межах формату А-4, їх розмір повинен бути меншим на 1 см від
ширини рядка та мати тематичний заголовок. Розмір шрифта для інформації в
таблицях має бути не менше 10 пт.
4. Використана література подається наприкінці тез доповіді мовою оригіналу
відповідно до вимог.
5.Назва доповіді відображається великими літерами, жирним шрифтом по
центру. Через 1 інтервал праворуч зазначаються відомості про автора: прізвище
та ініціали, науковий ступінь та вчене звання, назва установи, навчального
закладу; студенти зазначають курс, групу та наукового керівника. Далі через 1
інтервал починається виклад тексту основного наукового матеріалу.

Заявка на участь у конференції:
«УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ТА СОЦІАЛЬНИМ
РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ»
https://forms.gle/6q7jzGf8t6WZfycY6

