
 
Міністерство освіти і науки України 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

імені Дмитра Моторного (Україна) 

Факультет Економіки та бізнесу 

Кафедри публічного управління, адміністрування та права 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА, НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, 

АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: 

«СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО: РЕАЛІЇ, ВИКЛИКИ, 

ПЕРСПЕКТИВИ» 30 квітня 2021 року 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

На конференцію запрошуються представники наукової спільноти (наукові 

співробітники, викладачі, докторанти, аспіранти, слухачі магістратури і 

бакалаврату), представники органів державного і місцевого самоврядування, 

громадських організацій, підприємств та установ. 
 

 

 

 

 

Всі учасники отримають електронний збірник матеріалів, який буде розміщено 

на сайті кафедри Публічного управління, адміністрування та права, Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Місце проведення: Таврійський державний агротехнологічний університет 

імені Дмитра Моторного, кафедра публічного управління, адміністрування та права, 

ауд.2.204., пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., Україна, 72312. 

 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Секція 1: Економічні, політичні, правові та культурні виміри соціально-

відповідального суспільства; 

Секція 2: Соціально-відповідальне суспільство як чинник ефективного 

функціонування держави; 

Секція 3: Міжнародний досвід становлення соціально-відповідального 

суспільства; 

Секція 4: Тенденції та перспективи розвитку соціально-відповідального 

суспільства в умовах глобалізації; 

Секція 5: Взаємодія держави та приватного партнерства у формуванні 

механізмів соціально-відповідального суспільства. 

Основна мета конференції – обмін передовим досвідом щодо обраної тематики. 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 

Текстовий редактор: MicrosoftWord, формат *.doc або *.rtf.  

Обсяг тез – 2-3 сторінки, нумерацію сторінок не виконувати.  

Параметри сторінки: всі поля – 2 см. формат аркуша паперу – А4, орієнтація 

– книжкова. Інтервал між рядками – 1. шрифт Times New Roman, звичайний, 

розмір – 14 пт, 

Шапка тез: Індекс УДК: вирівнювання тексту по лівому краю.  

Назва тез: вирівнювання тексту по центру, розміщується через рядок після 

УДК.  

Прізвище та ініціали авторів, науковий ступінь, назва організації, місто: 

розміщується через рядок після назви, по лівому краю. 

Основний текст розміщується через один рядок, набирається з абзацного 

відступу 1,25 см, по ширині.  

Висновки – розміщуються після основного тексту з абзацного відступу 1,25 

см, по ширині. 

Список літератури, формули, рисунки, таблиці:оформлення стандартне. 

 

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

30 квітня 2021 року 

900 – 930      –  Реєстрація учасників 

930 – 1000    –  Кава-брейк 

1000 – 1300   – Пленарні доповіді  

1300 – 1330   –  Обідня перерва 

1400 – 1630   –  Робота секцій 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Вартість розміщення електронна версії збірника тез на сайті кафедри– 100 грн. 

Файл із тезами доповіді та скан копіюквитанції про сплату орг. внеску надсилайте 

до 25 квітня 2021 року на електронну адресу: int.conf@tsatu.edu.ua 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Адреса оргкомітету 
просп. Богдана Хмельницького, буд. 18, м. Мелітополь, 

72312, Україна 

Електронна адреса int.conf@tsatu.edu.ua 

Телефони  
0677847316- Олексенко Роман  

Реквізити для оплати 

– Приватбанк 

Отримувач платежу: 4149 4991 3480 4762 - Єфименко 

Людмила 

 

 

З повагою, оргкомітет конференції. 
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