МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТОВ «БЕРДЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І
БІЗНЕСУ»

Х Міжнародна науково-практична конференція
студентів і молодих учених

«Розвиток соціально-економічних систем у
трансформаційних умовах»

24-25 березня 2021 року

м. Бердянськ, Україна

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оргкомітет запрошує здобувачів та молодих вчених вашого закладу вищої
освіти до участі у роботі Х Міжнародної науково-практичної конференції
«Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах», яка
відбудеться 24-25 березня 2021 року у ТОВ «Бердянському університеті
менеджменту і бізнесу».
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
Голова оргкомітету:
Антошкіна Лідія Іванівна – доктор економічних наук, професор, ректор ТОВ
«Бердянський університет менеджменту і бізнесу».
Заступник голови оргкомітету:
Рунчева Наталія Вікторівна – доктор економічних наук, доцент, проректор з
науково-педагогічної та наукової роботи.
Члени оргкомітету:
Антошкін Вадим Костянтинович – доктор економічних наук, доцент;
Столяров Василь Федосійович – доктор економічних наук, професор;
Юрченко Юлія Юріївна – доктор економічних наук, доцент;
Осєнін Юрій Іванович – доктор технічних наук, професор;
Бритвєнко Анастасія Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент;
Горяча Оксана Любомирівна – кандидат економічних наук, доцент;
Добренко Олег Олегович – кандидат економічних наук;
Міхов Леонід Іванович – кандидат економічних наук, доцент.

Відповідальний секретар: Клименко Анна Анатоліївна – кандидат економічних
наук, доцент.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Теоретичні та практичні аспекти аналізу розвитку соціально-економічних
систем.
2. Статистика, облік і аудит в умовах глобалізації.
3. Актуальні питання теорії та практики застосування математичних методів
і моделей в економіці.
4. Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитного механізму
держави та регіонів.
5. Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в умовах
євроінтеграції.
6. Управлінські аспекти забезпечення розвитку соціально-економічних
систем.
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
українська, англійська, польська, болгарська, російська
ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСТЬ:
до участі в конференції запрошуються здобувачі вищої освіти та молоді
вчені
до 20 березня 2021 року
на електронну адресу:
stepanova_v80@ukr.net
необхідно надіслати в електронному вигляді:
1)

тези доповіді (назва файлу повинна відповідати прізвищу першого

співавтора та обраному номеру напряму через дефіс, наприклад, Петренко-4);
2)

заявку на участь;

3)

квитанцію про сплату організаційного внеску надсилати на Viber за

номером телефону +38 (066) 112-41-81 (Сільченко Ірина).
Збірник матеріалів та програму конференції (з присвоєнням кодів ISBN,
УДК буде видано і розіслано учасникам у квітні 2021 року.

ФІНАНСОВІ УМОВИ
Організаційний внесок
Варіанти участі
Заочна участь з отриманням електронного варіанта
Збірника (ідентичного паперовому варіанту,
з присвоєнням кодів ISBN, УДК)
Заочна участь з отриманням паперового варіанта
Збірника (з присвоєнням кодів ISBN, УДК)

Для учасників Для учасників
з України
з інших країн
40 UAH
за 1 сторінку

2 EUR
за 1 сторінку

100 UAH
за 1 сторінку

8 EUR
за 1 сторінку

Сертифікат учасника

60 UAH

5 EUR

Особиста участь

700 UAH

50 EUR

 у випадку участі внесок покриває витрати, пов'язані з присвоєнням
ISBN, макетуванням, друком Збірника матеріалів конференції,
обов’язковою розсилкою екземплярів та поштовою пересилкою
авторського екземпляра.
Участь у конференції проводиться в on-line режимі
ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ:
Одержувач: Сільченко Ірина Анатоліївна
Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк»
№ карти: 5168755519138883
Призначення платежу: за участь у конференції (вказати прізвище,
наприклад: Рунчева Н.В.).
ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З ІНШИХ КРАЇН:
Одержувач/BENEFICIARY:
Сільченко
Ірина
Анатоліївна/Silchenko
Irina/Ukraine
Банк одержувача /BANK OF BENEFICIARY:
1. ПАТ КБ «Приватбанк» грошовий переказ системою
TYME /PRIVATBANK -transfer TYME;
2. “Ощадбанк” грошовий переказ системою INTEL EXPRESS /
OSCHADBANK - transfer INTEL EXPRESS
Transfer number must besend to E-mail: silchirina@ukr.net
Призначення платежу: за участь у конференції (вказати прізвище).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати
глибокого самостійного дослідження, її тези – грамотно написані і акуратно
оформлені.
Обсяг тез – 2-3 сторінки формату А4 (297х210 мм) у текстовому редакторі для
Microsoft Word у вигляді файлу з розширенням *.doc або *.docх.
Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм. Шрифт – Times New Roman,
кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1,0, стиль Normal, абзацний відступ – 10 мм.,
орієнтація – книжкова.
Джерела та література: кегель – 10, міжрядковий інтервал – 1,0.
Бібліографічні дані використаних джерел повинні бути оформленні відповідно
Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація.
Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
В тезах не допускається наведення рисунків і таблиць
Джерела та літературу наводити виключно у разі посилання на джерело у тексті тез.
Джерела розміщуються у порядку появи посилань у тексті

Окремим абзацом просимо подати теоретико-методичні та практичні
рекомендації за темою тез (для включення у Рішення конференції)
Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або
відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням
зазначених вище вимог
Зверніть увагу !!!
▪ Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.
▪ Кожна неповністю заповнена текстом сторінка оплачується в тій ж сумі що і
заповнена.
▪ Рукопис не підлягає додатковому редагуванню, тому він має бути ретельно
підготовлений.
Чекаємо на Ваші роботи!
З повагою, Оргкомітет конференції.
За додатковою інформацією просимо звертатись до оргкомітету за телефонами:
+38 (095) 211-56-90 Степанова Вікторія
+38 (066) 112-41-81 Сільченко Ірина
або stepanova_v80@ukr.net

Запрошуємо до публікації у фаховому науковому економічному
журналі «Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу».
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія
Б) Наказом МОН України № 886 «Про затвердження рішень Атестаційної
колегії Міністерства» від 2 липня 2020 року.
Детальна інформація про видання на сайті http://visnik.bumib.edu.ua/?
lang=uk

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Для здобувачів вищої освіти
Прокопович А.А.,
здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
спеціальності 051 Економіка,
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»,
м. Бердянськ, Україна
ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
У КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
На сьогодні державна турбота про освіту – це турбота про створення потенціалу
економічного зростання як найважливішого фактору у забезпеченні національної безпеки та
добробуту країни, благополуччя кожного громадянина. Саме фінансові вкладення в освіту
визнаються одними з найважливіших інвестицій у людський капітал.
Текст, текст, текст [1].
Текст, текст, текст.
Джерела та література:
1. Антошкін В.К. Модель розвитку підприємства у кризовій ситуації. Вісник Бердянського університету
менеджменту і бізнесу. 2018. № 2 (42). С. 18-23.
Науковий керівник: Клименко А.А. - к.е.н., доцент кафедри економіки і фінансів ТОВ «Бердянський
університет менеджменту і бізнесу»
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Джерела та література:
1. Антошкін В.К. Методологічні засади оцінки соціально-економічної безпеки суб’єктів агробізнесу як
синергетичних систем. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Економіка і
менеджмент”. Вип. 6 (76).Суми: СНАУ. 2018. С. 137-142.
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ЗАЯВКА
на участь у Х Міжнародній науково-практичній конференції
«Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах»
Відомості про автора:
Прізвище
Ім’я
По батькові
Місце роботи (навчання)
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Освітній рівень, курс (для
здобувачів вищої освіти)
Тема доповіді
Обраний напрям
Координати для зв’язку:
Поштова адреса
Контактний телефон
e-mail
Відомості про наукового керівника (для студентів, аспірантів):
Прізвище
Ім’я
По батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи
Посада

