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оголошують про проведення 

8-9 грудня 2016 року 
 

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

««ММООДДЕЕРРННІІЗЗААЦЦІІЯЯ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННООЇЇ  ССИИССТТЕЕММИИ  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  
ДДЕЕРРЖЖААВВННИИММ  РРООЗЗВВИИТТККООММ::  ВВИИККЛЛИИККИИ  ІІ  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВИИ»»  

 

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 – 5 грудня 2016 р. 
Терміни виходу з друку збірника – 30 грудня 2016 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 5 грудня 2016 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 8-9.12.16». 
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 30 грудня 2016 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. 
10. Збірник тез буде внесений до системи РИНЦ як неперіодичне видання. Посилання на нього 
буде розміщене (до 3-х місяців) на сайті конференції у розділі Збірники в РИНЦ. 

 

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). 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 120 UAH 50 UAH 75 UAH 
Учасники з Європейського Союзу 10 EUR 3 EUR 4 EUR 
Учасники з інших країн 10 USD 3 USD 4 USD 
Учасники-іноземці, які мають наукові 
ступені доктора чи кандидата наук 

10 EUR/USD 3 EUR/USD безкоштовно* 

* Одноосібні тези учасників 
 

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. 

http://econf.at.ua/publ/
http://econf.at.ua/publ/
http://econf.at.ua/load/
http://econf.at.ua/load/
http://econf.at.ua/index/zbirniki_v_rinc/0-6


РРееккввііззииттии  ддлляя  ооппллааттии  ((ддлляя  УУккррааїїннии))  
  

Одержувач: ФОП Коцьолок П.І. Р/р 26003202386 в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», МФО 380805, 
код ЄДРПОУ 2649905991. 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 
1. Кунченко, Ю. П. Стохастические полиномы [Текст] / Ю. П. Кунченко. – К. : Наук. 

думка, 2006. – 275 с. 
2. Макаров, И. М. Автоматизация синтеза и обучение интеллектуальных систем управления 

[Текст] / И. М. Макаров, В. М. Лохин, С. В. Манько, М. П. Романов. – М.: Наука, 2009. – 228 с. 
3. Информационные технологии в маркетинге [Текст] : учеб. / под ред. Г. А. Титаренко. — 

М. : ЮНИТИ, 2000. — 335 с. 
4. Пецко, В. І. Моделювання просторово-поляризаційних параметрів спектральних 

характеристик відрізаючих оптичних фільтрів [Текст] / В. І. Пецко // Східно-Європейський 
журнал передових технологій. – 2014. – 3/5 (69). – С. 32–38. 

5. Сарымсаков, A. A. Диспергированная микрокристаллическая целлюлоза и гидрогели на 
ее основе [Текст] / A. A. Сарымсаков, М. М. Балтаева, Д. С. Набиев, С. Ш. Рашидова, Г. M. Югай 
// Химия растительного сырья. – 2004. – № 2. – С. 11–16. 

6. Савченко І.А. Позиціонування країн за рівнем регулювання екологічної складової 
конкурентних відносин [Текст] / І.А. Савченко / Економічні підсумки 2012 року: досягнення та 
перспективи: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Сімферополь, 
1–2 грудня 2012 року) / Наукове об‘єднання «Еconomics». – Сімферополь: НО «Еconomics», 2012. 
– С. 8-9. 

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

8. Бутковский, О. Я. Обратные задачи хаотичной динамики и проблемы предсказуемости 
хаотичных процессов [Текст] : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.03 / О. Я. Бутковский. – 
Ин-т радиотехники и электроники РАН. — М., 2004. — 39 с. 

9. Виробництво палива з рослинних відходів – новий перспективний напрямок для 
інвестування [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://bio.ukrbio.com/ua/articles (дата 
звернення 26.10.2015 р.). – Назва з екрана. 



Заявка 
на участь в ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«МОДЕРНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНИМ РОЗВИТКОМ: ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ», 

яка відбудеться 8-9 грудня 2016 р. 
 

Прізвище, ім’я та по батькові  

Наукова ступінь, вчене звання  

Місце роботи (навчання)  

Посада (викладач, аспірант, студент тощо)  

Назва тез  

Секція (підкреслити номер секції) 
СЕКЦІЯ 1 СЕКЦІЯ 2 СЕКЦІЯ 3 

СЕКЦІЯ 4 СЕКЦІЯ 5 СЕКЦІЯ 6 

Форма участі (необхідне підкреслити) Друкована версія Електронна версія 

Вказати, чи потрібен додатковий 
екземпляр збірника 

ТАК НІ х 

Поштова адреса:  
кому 

(за необхідності) назва організації 
вулиця, дім, квартира 

населений пункт, 
район, область, країна (для іноземців) 

індекс 

ЗРАЗОК (для форми участі – друкована версія) 
Петренко Володимир 
 
вул. Київська, 3, к. 8 
смт. Гусятин 
Гусятинський р-н, Тернопільська обл. 
48200 

Телефон (пріоритет - мобільний)  

E-mail  

Умови заповнення: 
1. Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення. 

2. Якщо є кілька авторів, то у полях заявки вказуються дані кожного автора у визначеній послідовності. 
3. Поштова адреса вказується лише того учасника, на чиє ім’я буде надісланий збірник. 

 
Надіслані вами матеріали вважаються прийнятими 

за умови отримання від оргкомітету конференції підтвердження 
на ваш e-mail. 

 
 
Поштова адреса:  
Тернопільська ДСГДС ІКСГП НААН 
вул. Тролейбусна, 12, м. Тернопіль, Україна, 46027 
Телефон: 067-130-24-61; 

 0352-51-31-60 
E-mail: econfds@gmail.com  
Web: www.econf.at.ua  
 

mailto:econfds@gmail.com
http://www.econf.at.ua/



