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оголошують про проведення 

24 жовтня 2019 року 
 

V Міжнародної науково-практичної конференції 

««ІІННТТЕЕГГРРААЦЦІІЙЙННАА  ССИИССТТЕЕММАА  ООССВВІІТТИИ,,  ННААУУККИИ  ІІ  ВВИИРРООББННИИЦЦТТВВАА  
ВВ  ССУУЧЧААССННООММУУ  ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННООММУУ  ППРРООССТТООРРІІ»»  

 

ННаа  ккооннффееррееннццііюю  ппррииййммааююттььссяя  ммааттееррііааллии::  
викладачів вищих навчальних закладів, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, докторантів, 

слухачів магістратури, представників органів державного і місцевого самоврядування, громадських 
організацій, підприємств, фінансових та інших установ, які мають відношення до тематики конференцій 

 

ККооннттррооллььнніі  ддааттии  ккооннффееррееннццііїї  
Останній термін подання матеріалів – 22 жовтня 2019 р. 
Терміни виходу з друку збірника – 14 листопада 2019 р. 

 

ССееккццііїї  ккооннффееррееннццііїї::  
СЕКЦІЯ 1. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 
- загальне землеробство; - агрохімія; - селекція і насінництво; - овочівництво; - плодівництво; - виноградарство; 
-рослинництво; - кормовиробництво і луківництво; - лісове господарство; - первинна обробка продуктів рослинництва; 
- розведення та селекція тварин; - годівля тварин і технологія кормів; - рибництво; - технологія виробництва продуктів 
тваринництва. 

СЕКЦІЯ 2. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 
- біохімія; - іхтіологія; - фізіологія рослин; - фізіологія людини і тварин; - генетика; - екологія; - гідробіологія; 
- ґрунтознавство; - біотехнологія. 

СЕКЦІЯ 3. ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ 
- діагностика і терапія тварин; - патологія, онкологія і морфологія тварин; - ветеринарна фармакологія та токсикологія; 
- ветеринарно-санітарна експертиза; - ентомологія; - ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та 
імунологія; - гігієна тварин та ветеринарна санітарія; - ветеринарне акушерство. 

СЕКЦІЯ 4. ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
- машинобудування в АПК; - енергетика в сільському господарстві; - технології в харчовій та легкій промисловості; 
- експлуатація та ремонт сільськогосподарських машин та обладнання; - системний аналіз і теорія оптимальних рішень; 
- стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення; - охорона праці.  

СЕКЦІЯ 5. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
- економічна теорія та історія економічної думки; - світове господарство і міжнародні відносини; - економіка та управління 
національним господарством; - економіка та управління підприємствами; - розвиток продуктивних сил і регіональна 
економіка; - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища; - демографія, економіка праці, 
соціальна економіка; - гроші, фінанси і кредит; - бухгалтерський облік, аналіз та аудит; - статистика; - математичні методи, 
моделі та інформаційні технології в економіці; - економічна безпека суб’єктів господарської діяльності; - теорія та історія 
державного управління; - суб’єкти і механізми державного управління; - електронний уряд. 

СЕКЦІЯ 6. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ НАУКИ 
- філософія ; - історія; - історія науки і техніки; - історіографія та джерелознавство; - релігієзнавство; - літературознавство; 
- мовознавство; - лінгвістика; - педагогіка; - психологія; - мистецтвознавство; - культурологія; - етнологія; - культурологія; 
- соціологія; - соціальні комунікації; - правознавство; - політологія; - геополітика. 



УУммооввии  ууччаассттіі  вв  ккооннффееррееннццііїї  ттаа  ппууббллііккааццііїї  ттеезз  
  

1. Форма участі в конференції: заочна. 
2. Тези надсилаються лише в електронному вигляді. 
3. Робочі мови конференції – українська, російська, польська, англійська. 
4. До 22 жовтня 2019 року включно подати на електронну адресу econfds@gmail.com оргкомітету: 
заявку; тези; скановану копію квитанції. 

5. Файли назвати за прикладом: Application_Surname; Article_Surname; Receipt_Surname. У темі 
повідомлення вказати тему «Матеріали на конференцію 24.10.19». 
6. Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання. Термін 
очікування підтвердження може тривати кілька днів. 
7. Матеріали кожного учасника конференції будуть розміщені на сайті конференції у розділі Архів 
матеріалів. 
8. Після 14 листопада 2019 року кожному учаснику конференції будуть направлені збірник тез, 
програма та сертифікат. 
9. Електронний варіант збірника також буде розміщений на сайті конференції у розділі Збірники 
конференцій. 

 

ВВииммооггии  щщооддоо  ооффооррммллеенннняя  ттеезз  
 

1. Учасник має право представити в збірник лише одні тези, які раніше не публікувалися. 
2. Максимальна кількість авторів одних тез – три особи. 
3. Якщо автором тез одноосібно є студент(и) чи здобувач (аспірант), то учасник обов’язково вказує 
наукового керівника. Науковий керівник не вважається співавтором тез. 
4. Обсяг тез – до 3-х сторінок, які не нумерувати. 
5. Формат – А4, гарнітура – MS Word. 
6. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см. 
7. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм. 
8. У верхньому правому куті – прізвище та ім’я автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, 
посада, назва установи, місто, країна (для іноземців). 
9. Нижче – через один абзац – НАЗВА ТЕЗ (великими жирними літерами по центру). 
10. Нижче – через один абзац – текст тез. 
11. В кінці тексту – через один абзац – наводиться Література (жирним і по центру). Література 
оформляється за міждержавним стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 
Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».Посилання на літературне джерело 
подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування. 
12. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним. 
13. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний. 
14. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей. 
15. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть. 
16. Відповідальність за зміст та оформлення тез несуть автори і науковий керівник. 
 

ВВааррттііссттьь  ууччаассттіі  вв  ккооннффееррееннццііїї  
  

Категорії учасників 
друкована версія 

електронна 
версія 1 екземпляр 

додатковий 
екземпляр 

Учасники з України 180 UAH 60 UAH 110 UAH 
Учасники з Європейського Союзу 20 EUR 4 EUR 5 EUR 
Учасники з інших країн 20 USD 4 USD 5 USD 
Учасники-іноземці, які мають наукові 
ступені доктора чи кандидата наук 

20 EUR/USD 4 EUR/USD безкоштовно 

 
Друкована версія – включає розміщення тез і збірника на сайті, публікацію і пересилку друкованого 
варіанта збірника, програми конференції та сертифіката кожному учаснику. 
Електронна версія – включає розміщення тез і збірника на сайті, публікацію і надсилання на e-mail 
учасника електронного варіанта (у форматі .pdf) збірника, програми конференції та сертифіката. 



РРееккввііззииттии  ддлляя  ооппллааттии  ((ддлляя  УУккррааїїннии))  
  

Одержувач: ФОП Бойко М.М. Р/р 26009055121578 в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 338783, 
код ЄДРПОУ 2377920967. Призначення платежу: за послуги опублікування тез від Прізвище ініціали 
Перекази Укрпоштою не допускаються. 
 
Умови оплати для іноземних учасників будуть повідомлені кожному окремо після отримання від 
нього заявки на участь у конференції. 

 

ЗЗррааззоокк  ооффооррммллеенннняя  ттеезз  ттаа  ллііттееррааттууррии  
  

 
 

Іванов Іван 
к.е.н., доцент, заступник декана 

Інститут економіки, технологій і підприємництва 
м. Тернопіль, для іноземців вказати країну 

 

для студентів та здобувачів (аспірантів) 
Петров Петро 

слухач магістратури 
Науковий керівник: к.е.н., професор Сидоренко П.М. 

Інститут економіки, технологій і підприємництва 
м. Тернопіль, для іноземців вказати країну 

 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 
 

Інноваційний розвиток економіки та її окремих галузей держави залежить від багатьох 
чинників, які потребують… 

 

Література 
(згідно ДСТУ 8302:2015) 

1. Кунченко Ю. П. Стохастические полиномы. Київ: Наукова думка, 2006. 275 с. 
2. Макаров И. М., Лохин В. М., Манько С. В., Романов М. П. Автоматизация синтеза и 

обучение интеллектуальных систем управления. Москва: Наука, 2009. 228 с. 
3. Маркетинг: бакалаврський курс ; заг. ред. С. М. Ілляшенка. Суми : ВТД «Університетська 

книга», 2009. 1134 с. 
4. Халлиган Б., Шах Дж.Маркетинг в Интернете: как привлечь клиентов с помощью 

Google, социальных сетей и блогов ; пер. с англ. Н. Коневская. Москва: Диалектика, 2010. 256 с. 
5. Цьонь Н. І. Формування зоопланктону рибницьких ставів на удобрення їх зерновою 

бардою. Рибогосподарська наука України. 2008. № 3. С. 10–15. 
6. Болоховець Г. С. Трава розторопші плямистої – перспективне джерело природних 

сполук. Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія : III Міжнар. 
наук.-практ. конф. : тези доп. / НФаУ. Харків : Вид-во НФаУ, 2003. С. 49. 

7. Спосіб генерації випадкових величин. Деклараційний патент України на корисну модель 
МПК G06F7/58 / Заболотній С. В., Чепинога А. В., Салипа С. В. № 57092; заявл. 16.07.2010; 
опубл. 10.02.2011, Бюл. № 3. 

8. Риба жива. Загальні технічні вимоги : ДСТУ 2284:2010. [Чинний від 2012–01–01]. Київ : 
Держспоживстандарт України, 2012. 12 с. (Національний стандарт України). 

9. Про видавничу справу : Закон України за  станом на 20 берез. 2004p. / 
ВерховнаРадаУкраїни.Київ :  Парлам.вид-во, 2004.17, [3] с. (Закони України). 

10. Біловодська О. А. Організаційно-економічні основи управління вибором напрямків 
інноваційного розвитку промислових підприємств : дис. … кандидата екон. наук : 08.00.04 / 
СумДУ. Суми : СумДУ, 2004. 179 с. 

11. Ілляшенко С. М. Товарна інноваційна політика : підручник / С. М. Ілляшенко, Ю. С. 
Шипуліна. Суми : Університетська книга, 2007. 281 с. URL : ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf. 
(дата звернення : чч.чч.чччч). 

 


