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запрошують прийняти участь у
Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції

30 жовтня 2015 року
НАЦІОНАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО Й ЕКОНОМІКА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ:
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
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

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ БЛОК ДОСЛІДЖЕНЬ.
Загальні питання розвитку агрохімії і землеробства. Селекція у рослинництві і тваринництві. Технологічні аспекти розвитку
аграрних галузей. Перспективи поширення біотехнологій на практиці. Проблеми зберігання та обробки продуктів біологічного
походження. Науково-технічний прогрес і якість продукції. Сучасне машинобудування в АПК. Раціональне використання
енергоресурсів в сільському господарстві. Інноваційні технології в харчовій та легкій промисловості. Експлуатація та ремонт
сільськогосподарських машин та обладнання. Історичний досвід науково-технічного розвитку.

2. ПРИРОДНИЧИЙ БЛОК ДОСЛІДЖЕНЬ.
Сучасний розвиток біохімії, генетики та біології. Інновації в ґрунтознавстві. Актуальні проблеми фізіології людини, рослин і
тварин. Вплив екологічних факторів на життя людини. Діяльність людини та її вплив на довкілля. Охорона навколишнього
природного середовища в системі забезпечення якісного життя суспільства. Діагностика і терапія тварин. Проблеми патології,
онкології і морфології тварин. Сучасні напрями розвитку ветеринарної фармакології, токсикології, експертизи та мікробіології.
Інновації в ентомології, епізоотології. Роль ветеринарної санітарії та акушерства у відтворенні поголів’я. Інфекційні хвороби та
імунологія. Історичні аспекти природничих наук.

3. ЕКОНОМІЧНИЙ БЛОК ДОСЛІДЖЕНЬ.
Сучасні проблеми економічної теорії та практики. Розвиток конкурентоспроможної економіки на мікро-, мезо- та макрорівнях.
Вплив глобалізаційних процесів на економічні відносини та безпеку суб’єктів господарювання. Стратегія і тактика державного
управління економікою. Електронний уряд. Інноваційно-інвестиційні засади забезпечення економічного зростання. Економіка
природокористування та охорони навколишнього середовища. Роль фінансово-кредитної системи в управлінні економічними
процесами. Проблеми і перспективи розвитку обліково-інформаційного простору. Статистика, математичне моделювання та
інформаційні технології в економіці.

4. СОЦІАЛЬНИЙ БЛОК ДОСЛІДЖЕНЬ.
Культурно-мистецькі, психологічні та педагогічні аспекти формування сучасного суспільства. Філософія та інноваційний шлях
суспільного поступу. Національна культурологія в контексті становлення світових культурних зв’язків. Теоретико-методологічні і
науково-практичні засади розвитку соціологічних досліджень. Значення соціально-інформаційних технологій у формуванні
сучасного суспільства. Теорія і практика соціальних комунікацій.

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЙ
Дата конференції

Кінцевий термін подання матеріалів

Дата виходу збірника з друку

30 жовтня 2015 р.

26 жовтня 2015 р.

25 листопада 2015 р.

За результатами конференції буде видано збірник тез,
якому буде присвоєно коди УДК, ББК та ISBN для апробацій ваших досліджень,
а кожному автору надіслано програму конференції та сертифікат учасника.
Збірник буде розміщений в системі РИНЦ як неперіодичне видання.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
КРОК 1

Підготувати самостійно або у співавторстві (не більше трьох осіб) одну наукову доповідь
згідно вимог та зберегти у файл за прикладом Work_Ivanov.doc

КРОК 2

Оформити заявку учасника конференції згідно встановленого зразка та зберегти у файл за
прикладом Zayavka_Ivanov.doc

КРОК 3

Надіслати на електронну адресу оргкомітету clubsophus@gmail.com у вказаний термін три
документи: тези, заявку та скановану копію квитанції (зберегти у файл за прикладом
Chek_Ivanov.jpg (.bmp, .tif, .pdf, .doc)). У темі повідомлення вказати тему «Матеріали на
конференцію 30.10.15».

КРОК 4

Після цього очікувати обов’язкового підтвердження про отримання ваших матеріалів на
свою електронну адресу

КРОК 5

Починаючи з днів проведення конференцій ознайомлюватися з науковими працями
учасників та за бажанням обговорювати їх на сайті в on-line режимі у розділі «Архів»

КРОК 6

Після встановленого терміну виходу збірника з друку очікувати на вказану у заявці адресу
роздрукований збірник, програму конференції та сертифікат учасника заходу

КРОК 7

Учасникам з науковими ступенями з інших країн, які можуть надсилати матеріали
безкоштовно за умови замовлення електронного варіанту збірника, та учасникам з України,
які оплачували оргвнесок без друку збірника, після встановленого терміну його виходу з
друку очікувати на вказану у заявці e-mail електронний варіант збірника, програми
конференції та сертифіката учасника

Учасники конференції та інші зацікавлені особи можуть подати наукові статті, які будуть розміщенні у Міжнародних
збірниках наукових праць: «Економічний дискурс» (ISSN 2410-0919); «Інститут бухгалтерського обліку, контроль та
аналіз в умовах глобалізації» (ISSN 2410-0706). Статті збірників будуть розміщенні у міжнародних наукометричних та
бібліографічних базах. Деталі про умови публікацій викладено на сайті www.sophus.at.ua.

ОПЛАТА ОРГВНЕСКУ
1. Вартість участі в конференції, публікації і пересилки друкованих матеріалів становить – 110 грн.
2. Вартість додаткового примірника збірника становить 50 грн.
3. Вартість участі в конференції, публікації і надсилання електронної версії матеріалів становить – 50 грн.
4. Умови оплати оргвнеску для іноземних учасників буде повідомлено додатково після отримання від них заявки на
участь у конференції.
5. Реквізити для оплати оргвнеску для учасників з України:
Одержувач: ПП Газилишин А.Б. Р/р 26004372923001 в ПАТ КБ Приватбанк, МФО 338783,
код ЄДРПОУ 2525105431. Призначення платежу: за збірник від Прізвище ініціали

ВИМОГИ ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ
1. Доповідь має бути написана українською, російською або англійською мовами.
2. Обсяг доповіді – 2-4 сторінок, які не нумерувати
3. Формат – А4, гарнітура – MS Word, розмір усіх полів 20 мм.
4. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1см.
5. Структура доповіді: перший рядок - прізвище та ініціали автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада,
другий рядок - назва установи, третій рядок - місто, країна (всі рядки по центру).
6. Через один пробіл – НАЗВА ДОПОВІДІ (великими жирними літерами по центру). Далі через один пробіл – текст.
7. В кінці доповіді – через один пробіл – Список використаних джерел (жирним і по центру). Посилання на
літературні джерела подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.
8. Використання ілюстративних матеріалів, формул в доповіді повинно бути мінімальним.
9. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.
10. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.
11. Доповіді, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.
12. Відповідальність за зміст та оформлення доповідей несе автор і науковий керівник (для студентів та аспірантів),
якого необхідно вказати.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ
«НАЦІОНАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО Й ЕКОНОМІКА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ:
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»,
яка відбудеться «30» жовтня 2015 р.
Прізвище, ім’я та по батькові
Наукова ступінь
Вчене звання
Місце роботи (навчання)
Посада
Назва доповіді
Секція (вказати номер)
Форма участі (необхідне підкреслити)
Додатковий екземпляр збірника
Контактний телефон
E-mail
Поштова адреса:
Прізвище та ініціали
вулиця, дім, квартира
населений пункт,
район, область
країна (для іноземців)
індекс

з друком збірника
ТАК
НІ

без друку збірника
х

Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення !!!
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ
Сидоренко П.В., к.е.н., доцент, професор кафедри
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій
м. Тернопіль, Україна
ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Використання виробничого потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання залежить від
багатьох як зовнішніх, так і внутрішніх чинників …
Список використаних джерел
1. Класики менеджмента / Под ред. М.Уорнера / Пер. с англ. Под ред. Ю.Н.Каптурского. - СПБ: Питер, 2001. –
1168 с. - (серия «Бизнес-класс»).

КОНТАКТНІ ДАНІ ОРГКОМІТЕТУ
Подільський державний аграрно-технічний університет
вул. Шевченка, 13, м. Кам’янець-Подільський
Хмельницька обл., 32300
Web: www.pdatu.edu.ua
Науковий клуб «SOPHUS»
Адреса: а/с 553, м. Тернопіль, Україна, 46027
Телефон: 098-787-81-47
E-mail: clubsophus@gmail.com
Web: www.sophus.at.ua

