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Форма проведення: дистанційна. 
 

Робочі мови конференції: українська, мови Євросоюзу. 
 



До участі запрошуються науково-педагогічні працівники, аспіранти, 

здобувачі вищої освіти, представники громадських організацій. 
 

Мета конференції: обговорення сучасних проблем формування соціально-

відповідального  суспільства. 
 

СЕКЦІЇ 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 

 

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ  

Для участі у конференції просимо надсилати до 20 листопада 2021 року на 

електронну адресу  
roman.oleksenko@tsatu.edu.ua  матеріали доповіді, оформлені відповідно до вимог, 
а також заповнити заявку для участі за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL52epIK2e-
EO_H0Czq4s7FLKGDvqKoXE6HpJ1jckQvgyOFA/viewform   

У назвах електронних файлів доповіді обов’язково треба зазначити номер 
секції та прізвище першого автора: 3.Ivanov_dopovid. 
Організаційний внесок – 50 грн. 

Кошти слід надсилати грошовим переказом  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Електронний варіант тексту тез обсягом 2-3 повних сторінок оформлюються  

у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *docx за такими 

параметрами: усі поля по 2 см, шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 14, 

абзацний відступ – 1, міжрядковий інтервал – 1,5; сторінки рукопису не 

нумеруються.  
Бібліографічний список мовою оригіналу оформлюється згідно ДСТУ 

8302:2015 за такими параметрами: шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 12, 

міжрядковий інтервал – 1. Посилання у тексті подаються за зразком: [1, c. 100]. 

Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення 

умовних позначень.  
До публікації будуть прийняті матеріали, які відповідають тематичним 

напрямам конференції, що раніше не публікувались та містять нові наукові 

результати.  

Тези, які не відповідають тематиці конференції та оформлені не за 

вимогами розглядатися не будуть.  

Матеріали конференції будуть розміщені на сайті кафедри публічного 

управління, адміністрування та права Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 

на карту Приватбанку 4149 4991 3480 4762 Єфіменко Людмила Миколаївна.

mailto:roman.oleksenko@tsatu.edu.ua
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL52epIK2e-EO_H0Czq4s7FLKGDvqKoXE6HpJ1jckQvgyOFA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL52epIK2e-EO_H0Czq4s7FLKGDvqKoXE6HpJ1jckQvgyOFA/viewform


 Після участі учасники отримають електронний сертифікат, а також всім 

буде розіслано посилання на електронний збірник із матеріалами конференції. 
   

Відповідальність за зміст і достовірність матеріалів, а також відповідність 
нормам правопису та орфографії несуть автори і наукові керівники.  

 

Координатор конференції: 

д.ф.н., проф. Олексенко Роман Іванович м.т. (067)784 73 16 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
 

Для науково-педагогічних працівників 
 

Назва секції 
 

Борис Іванченко 
 

кандидат філософських наук, доцент, 
 

доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук 
 

Таврійський державний агротехнологічний університет 
 

імені Дмитра Моторного 
 

(м. Мелітополь) 

 

 

НАЗВА ТЕЗ 
 

Текст ... 
 

Список використаних джерел  
1. 

2. 
 

Для здобувачів 
 

Назва секції 
 

Борис Іванченко 
 

студент ІІ курсу спеціальності «публічне управління та адміністрування» 
 

Науковий керівник: Петренко О. О., 
 

кандидат філософських наук, доцент 
 

Таврійський державний агротехнологічний університет 
 

імені Дмитра Моторного 
 

(м. Мелітополь) 

 

НАЗВА ТЕЗ 

 
 

 

Текст ... 
 

Список використаних джерел 

1.  
2.




