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ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

Інформуємо  Вас  про  проведення І  Всеукраїнська  науково-
практичної конференції «Соціально-орієнтована економіка: теорія
та  практика  соціального  забезпечення»,  яка  проводиться  23-25
листопада  2018  року  кафедрою  Соціального  забезпечення
Черкаського державного технологічного університету.

До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти,
викладачі,  представники  науково-дослідних  організацій,  органів
державної  влади  та  місцевого  самоврядування,  фінансово-
кредитних установ та інститутів, чия діяльність має відношення до
тематики конференції.

Планується робота секцій:

1. Соціальна та гуманітарна політика – економічний аспект
2. Соціально-психологічні аспекти спілкування в професійній 

діяльності
3. Соціальний захист населення  - парадигма сучасності
4. Корпоративна соціальна відповідальність
5. Актуальні проблеми теорії та практики соціального управління
6. Соціальні інновації
7. Право соціального забезпечення
8. Проблематика розвитку інститутів соціального забезпечення
9. Соціальний маркетинг
10. Соціальна держава: філософський аспект
11. Приклади реабілітацій в системах економік розвинених країн
12. Інклюзивна освіта
13. Актуальні проблеми соціальної реабілітації в сучасних умовах

Офіційні мови конференції:
англійська, українська,польська, російська

Форма участі: очна, заочна, дистанційна

За  результатами  конференції  тези  доповідей  учасників
будуть  розміщені  на  Інтернет-сайті  http://chdtu.edu.ua/ на  веб-
сторінці  кафедри  http://chdtu.edu.ua/feu/etbs/konferentsya-etbs,  а
збірники матеріалів конференції надіслані авторам за вказаною у
заявці адресою. Вихід збірника -  грудень 2018 року.

Аспіранти та здобувачі, які братимуть участь у конференції,
можуть  отримати  Акт  впровадження  результатів  дисертаційного
дослідження,  за  темою  доповіді,  у  навчальний  процес  ЧДТУ
(форму  акту  необхідно  попередньо  узгодити  та  надіслати  на
електронну адресу конференції konf.etibs2016@gmail.com ).

За  бажанням  учасникам,  що  візьмуть  участь  у  роботі
конференції,  може  бути  надано  Довідку  про  участь  у  науково-
дослідній  роботі   0117U007473  «Соціальна  політика  держави  в
умовах  трансформаційної  економіки:  теоретичні  засади  та
практика реалізації».

Матеріали до друку мають бути надіслані на електронну
адресу konf.etibs2016@gmail.com

до 10 листопада 2018 року

На електронну адресу надсилається:
1.Електронний варіант тез
2.Електронна форма заявки

3.Відсканована/сфотографована копія платіжного документа

Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та
ініціалів учасника конференції.
Наприклад: Бойко  В.В.  Заявка;  Бойко  В.В.  Тези;  Бойко  В.В.
Квитанція.
Після  надсилання  матеріалів  очікуйте  підтвердження  про  їх
отримання електронною поштою.

Вимоги до оформлення тез доповідей
  Обсяг тез  – до 3 сторінок  (включно),  формат А4,  орієнтація
книжкова;
Береги: верхнє, нижнє, праве та ліве – 20 мм;
Міжрядковий інтервал – 1,5 пт;
Абзацний відступ – 1,25 см;
Вирівнювання по ширині;
Список джерел – від 3 джерел.

Слова  друкуються  без  переносів,  всі  нетекстові  об’єкти
мають бути чорно-білими.  Таблиці  слід створювати за допомогою
табличних функцій редактора MS Word.  Над таблицею має бути
назва. Рисунки можуть бути виконані у вмонтованому в MS Word
графічному редакторі та обов’язково згруповані, можлива вставка
об’єктів у графічному форматі (pcx, jpeg, bmp, tiff, gif  та ін.). Не
допускається використання сканованих схем, графіків та діаграм.
Підрисункові підписи набираються жирним шрифтом, розмір – 10.
Оформлення посилань:  у квадратних дужках вказується номер за
списком  джерела,  через  кому  –  номери  сторінок  праці,  на  яку
посилаються. Наприклад, [1, с.22-23].

Відповідальність  за  висвітлений  у  тезах  матеріал  несуть
автори  доповідей.  Матеріали  мають  бути  ретельно  перевірені
згідно  з  нормою  правопису  та  орфографії.  Роботи,  які  не
відповідають  тематиці  конференції,  науковому  рівню,  вимогам
оформлення,  надіслані  пізніше  встановленого  терміну  чи  без
оплати  організаційного  внеску,  не  розглядаються  і  не
повертаються авторам.

Приклад оформлення  тез доповідей

Секція: _________________________________________________
УДК: 336.015

Бойко В.В.
доцент кафедри економічної теорії

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
м. Дніпро, Україна

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В
УКРАЇНІ

Ринкова економіка України нині перебуває у складному 
фінансово-економічному стані. Про це свідчать наступні дані [1, 
с.22-23].
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Заявка  на  участь у  конференції  заповнюється в електронній
формі за посиланням
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7JGgyIzhOuuM7yqIma
7hH00qrMDBKfX77_CNdBvrC3HQV3g/viewform 

Організаційний внесок
З метою відшкодування організаційних, видавничих,поліграфічних

витрат  та  витрат  із  пересилання  збірника  матеріалів  авторам,
необхідно  сплатити  організаційний  внесок  у  розмірі:  заочна
участь   pdf –  80  грн.,  pdf +  сертифікат  150  грн.,  друкований
збірник+сертифікат  (разом  з  поштовою  відправкою)  -200  грн.;
очна участь 350 грн.

Проживання та харчування учасники оплачують окремо.

Оплата організаційного внеску: 
Одержувач: ПАТ КБ ПриватБанк 
Поповнення карт безготівковими коштами в інших 
українських банках:
Одержувач:ПриватБанк
Найменуваннябанку: ПриватБанк
Номер рахунку: 29244825509100
МФО: 305299
ОКПО: 14360570
Призначення платежу: У призначенні платежу 
необхідно вказати:
Кому (Журба Інна Олександрівна)
Для поповнення на карту 4731219102768193
за що платіж? (За участь у конференції)

При  поповненні  готівкою  або   безготівковими  коштами  у
відділеннях  ПриватБанку вказується ТІЛЬКИ номер  карти.

Номер карти повинен вказуватися без пропусків, обов’язкова
вказівка  ІПН  та  (або)  ПІБ  одержувача.  При розбіжності  номера
карти  і  даних  одержувача  (ІПН,  ПІБ)  кошти  протягом  3-х  днів
повертаються  в  банк  відправника.  Дані  реквізити  передбачені
ТІЛЬКИ для поповнення пластикових карт і не використовуються
для  поповнення  поточних  рахунків.  При  поповненні  поточних
рахунків  в  інших  українських  банках  вказується  конкретний
поточний рахунок клієнта.

Контакти оргкомітету:
Кафедра Соціального забезпечення

Черкаський державний технологічний університет
Адреса: бул. Шевченка, 460, м. Черкаси, Україна, 18006

Інформація про конференцію розміщена на сайті:
http://chdtu.edu.ua/

у розділі факультети – Факультет економіки та управління –
кафедра Соціального забезпечення

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК
Організаційні питання:

Журба Інна Олександрівна: 
+380 93 10 72 287

Джиквас Анна Олексіївна: 
+380 98 48 30 383

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7JGgyIzhOuuM7yqIma7hH00qrMDBKfX77_CNdBvrC3HQV3g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7JGgyIzhOuuM7yqIma7hH00qrMDBKfX77_CNdBvrC3HQV3g/viewform
http://chdtu.edu.ua/

