
 

 
Відокремлений підрозділ 

Національного університету біоресурсів і 
 природокористування України 

"Бережанський агротехнічний коледж" 
 

ЗАПРОШУЄ  
на 

Науково-практичну інтернет-конференцію 
 «Актуальні питання сучасної науки» 

До участі у конференції запрошуються викладачі вищих навчальних закладів, науковці, 
аспіранти, докторанти, здобувачі, слухачі, студенти, державні службовці, посадові особи органів 

місцевого самоврядування, всі зацікавлені особи. 
 

На конференції буде розглянуто широке коло наукових проблем за такими орієнтовними 
напрямками: 
Секція 1. Економічна теорія та історія економічної думки. 
Секція 2. Економіка та управління національним господарством. 
Секція 3. Економіка і управління підприємством. 
Секція 4. Міжнародна економіка. 
Секція 5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 
Секція 6. Гроші, фінанси і кредит. 
Секція 7. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. 
Секція 8. Оподаткування та бюджетна система. 
Секція 9. Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності. 
Секція 10. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. 
Секція 11. Державне управління, самоврядування і державна служба. 
Секція 12. Менеджмент. 
Секція 13. Маркетинг. 
Секція 14. Психологія, педагогіка і освіта. 
Секція 15. Сучасні інформаційні технології. 

 
Контрольні дати конференції: 

Дата проведення конференції  5 квітня 2017 року 
Останній термін подання матеріалів 4 квітня 2017 року(включно) 
Термін виходу ел. версії збірника 25 квітня 2017 року 

Форма участі в конференції - заочна (дистанційна).  

Матеріали приймаються написані українською, російською, польською та англійською мовами. 

Статті будуть розміщені на сайті http://www.batk.zzz.com.ua/ та опубліковані у електронному 
збірнику наукових праць. Статті розміщуються посекційно, у алфавітному порядку відповідно до 
прізвищ авторів.  

Учасники конференції отримують сертифікат (за необхідності), який буде надісланий із збірником 
матеріалів конференції на зазначену у відомостях про авторів електронну адресу. 

http://www.batk.zzz.com.ua/


УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Статті повинні надаватися лише в електронному вигляді на e-mail. 
2. До 4 квітня 2017 р. надіслати на електронну пошту osvita.batk@gmail.com 
• відомості про автора або заповнити за посиланням https://goo.gl/forms/1SUCkjbiiFDeDSQn2 
• статтю, оформлену згідно вимог (до 7 сторінок); 
• сканкопію чи фото квитанції про оплату організаційного внеску. 

3. Файли повинні мати назви: «Іванов_стаття», «Іванов_квитанція», «Іванов_відомості». 
4. Після відправки матеріалів обов'язково очікуйте підтвердження про їх отримання. 
5. Організаційний внесок становить 80 грн. В оргвнесок входить оплата за розміщення матеріалів 
на сайті, верстка збірника, редагування текстів та сертифікат. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: 
1. Обсяг матеріалів – 3-7 сторінок, які не нумерувати.  
2. Формат – А4, гарнітура – MS Word.  
3. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см.  
4. Розмітка сторінки: ліворуч – 3 см, праворуч – 2 см, вгорі – 2 см, знизу – 2 см. 
5. Сторінки не нумеруються, переноси слів не допускаються. 

Структура статті має відповідати таким вимогам: 
1. У верхньому лівому куті зазначається назва секції (шрифт – жирний) 
2. Нижче у верхньому лівому куті – індекс УДК (шрифт – жирний) 
3. У верхньому правому куті – ім’я та прізвище автора (шрифт – жирний курсив), науковий ступінь, 

вчене звання, посада, назва установи.  
4. Нижче – через один пробіл – назва наукової статті (великими жирними літерами по центру).  
5. Нижче – через один пробіл – анотація (2-3 речення) і ключові слова мовою статті та англійською 

мовою (якщо стаття англомовна, тоді подається україномовний варіант анотації). 
6. Нижче – через один пробіл – текст статті. Посилання на літературу подавати безпосередньо в 

тексті у квадратних дужках, зазначаючи порядковий номер джерела, під яким воно внесено до списку 
літератури, та через кому конкретну сторінку. До статті можна додавати графічні матеріали. 

6. В кінці тексту – через один пробіл – наводиться список використаних джерел (жирним і по 
центру), оформлений відповідно до стандартів.  

 
Платіжні реквізити: 

Одержувач ВП НУБІП України "Бережанський агротехнічний коледж" 
Код 39214900                      Банк ГУДКСУ у Тернопільській області 
МФО 820172                       Рахунок 31258295289112 
призначення платежу – за розміщення статті ______________________.) 
                                                                                                                    прізвище та ініціали автора статті 

 
Роботу потрібно оформити наступним чином: 

СЕКЦІЯ 
УДК 

ПІБ автора 
науковий ступінь, вчене звання, посада,  

місце роботи або навчання  
НАЗВА ДОПОВІДІ 

Анотація 
Ключові слова 
 
Abstract 
Key words 
Текст доповіді …………………………..……………………………………………………………… 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

 

mailto:osvita.batk@gmail.com
https://goo.gl/forms/1SUCkjbiiFDeDSQn2


Зверніть увагу !!! 
• Відповідальність за висвітлений матеріал у статті несуть автори доповідей. 
• Якщо стаття містить більше 7 сторінок, кожна наступна сторінка оплачується у розмірі 10 грн.  
• Кожен додатковий сертифікат оплачується окремо у розмірі 10 грн. 
• Рукопис має бути ретельно підготовлений. 

 
Контактна інформація:  

 Контактна особа:   Дудка Уляна Теодозіївна 
Поштова адреса  вул. Садова, 4 

м. Бережани 
Тернопільська обл. 47501 

Телефон:   
- службовий/факс  03548 -2-11-59 
- мобільний  097-749-88-48 
e-mail osvita.batk@gmail.com 
  

 
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА 

 
П.І.Б. учасника  

Повна назва й адреса організації  

Посада  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Назва доповіді  

Номер секції   

Адреса учасника  (з індексом)   

Телефон  

e-mail (обов’язково)   

Сертифікат учасника конференції    Так                                          Ні  

Дата заповнення  
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