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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції 

«Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку», яка відбуватиметься 14-15 червня 2018 

року в Таврійському державному агротехнологічному університеті на базі СОК «Салют» (смт 

Кирилівка, Запорізька область, Україна). 

Конференція присвячується 25-річчю факультету економіки та бізнесу Таврійського 

державного агротехнологічного університету. 

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 для 

обговорення шляхів, проблем і перспектив регіонального розвитку в сучасних умовах. 

 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Формування та ефективний розвиток підприємництва у регіоні 

2. Теоретичні та практичні засади ефективної системи менеджменту 

3. Пріоритетні напрями розвитку внутрішнього та зовнішнього секторів економіки 

4. Фінансове забезпечення розвитку агробізнесу та сільських територій 

5. Облік, аналіз та податкове адміністрування у фінансово-інвестиційному забезпеченні 

регіону 

6. Маркетингова стратегія розвитку підприємств АПК 
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ПУБЛІКАЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

За матеріалами конференції планується видання збірника тез доповідей з присвоєнням ISBN 
(вимоги до тез – у додатку 1). Після 18 червня 2018 року очним та заочним учасникам конференції 
буде надіслано збірник тез конференції.  

Одночасно зацікавлені особи можуть подати наукові статті до фахового видання «Збірник 
наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)» 
(ISSN: 2519-884X, індексується у наукометричній базі Index Copernicus, 1 стор. – 40 UAH). 
Детальну інформацію можна отримати на сайті http://feb.tsatu.edu.ua/science/scientific-publications/ 
та за електронними адресами: ludsin2017@ukr.net – щодо рецензування (Синяєва Людмила 
Василівна); ivanvd@ukr.net – щодо технічних питань, тел. +38(096)739-76-07 (Демченко Іван 
Володимирович). 

Також учасники конференції мають можливість опублікувати свої матеріали в одному із 
наступних томів серії публікацій архівів конференцій, пов’язаних зі всіма областями соціальних та 
гуманітарних наук (в т.ч. й економічних) – «SHS Web of Conferences», який індексується 
Conference Proceedings Citation Index (наукометрична база Web of Science). Вимоги до матеріалів – 
у додатку 2. Умови щодо оплати будуть вказані у другому інформаційному повідомленні. 
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РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
Українська, англійська, російська. Очна, заочна. 

       
ДЛЯ УЧАСТІ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО: 

1. Оформити заявку учасника конференції згідно встановленого зразка (додаток 3). Назва 
файлу повинна містити прізвище першого автора і уточнення змісту документа за прикладом 
Ivanenko_Application. Формат файлу – «.rtf», «.doc» або «.docx». 

2. Підготувати самостійно або у співавторстві (не більше двох осіб) одну наукову доповідь 
(тези) згідно вимог (додаток 1). Назва файлу повинна містити прізвище першого автора і 
уточнення змісту документа за прикладом Ivanenko_Article. Формат файлу – «.rtf», «.doc» або 
«.docx». 

Відповідальність за науковий рівень й достовірність представлених матеріалів несуть 
автори та (для студентів і аспірантів) наукові керівники.  

Редакційна рада залишає за собою право редагувати матеріали та відхиляти такі, що не 
відповідають вимогам чи тематиці конференції. 

3. Відсканувати квитанцію про оплату публікації та участі у заходах конференції (можна 
використати квитанцію, згенеровану в системі «Приват24»). Назва файлу повинна містити 
прізвище першого автора і уточнення змісту документа за прикладом Ivanenko_Receipt. 

http://feb.tsatu.edu.ua/science/scientific-publications/
mailto:ludsin2017@ukr.net
mailto:ivanvd@ukr.net


Формат файлу – «.jpg» або «.pdf». 
4. До 15 травня 2018 року включно заявку учасника конференції, тези доповіді та 

відскановану квитанцію про оплату публікації та участі у заходах конференції  (або квитанцію, 
згенеровану в системі «Приват24») просимо надсилати одним листом окремими вкладеними 
файлами на електронну адресу оргкомітету conf.shs@tsatu.edu.ua. У темі повідомлення вказати 
тему «Матеріали на конференцію 14-15.06.18»  

5. Після цього обов’язково очікувати підтвердження про отримання матеріалів на свою 
електронну адресу. Термін очікування може тривати декілька днів 

6. Особи, які беруть участь у конференції в очній формі, програму конференції та сертифікат 
учасника отримають під час реєстрації 

7. До 10 червня 2018 року включно матеріали для публікації в серії книг «SHS Web of 
Conferences» надсилати на електронну адресу оргкомітету conf.shs@tsatu.edu.ua. У темі 
повідомлення вказати тему «Матеріали SHS 14-15.06.18» 

 
Другий  інформаційний лист, остаточна програма заходів та офіційне запрошення до участі у 

конференції буде надіслано всім зареєстрованим учасникам до 31.05.2018 року.  
 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
Вартість очної участі у конференції:  

- засідання конференції, кава-брейк та культурна програма 150 UAH 
- проживання в СОК «Салют»  150-180 UAH на добу 

- харчування в їдальні СОК «Салют» 150-200 UAH на добу 
- розміщення збірника тез на сайті, друкована та електронна 

версії збірника тез, програми та сертифіката 
140 UAH 

Вартість заочної участі у конференції для громадян України:  
- розміщення збірника тез на сайті, публікація і пересилка 

збірника тез, програми та сертифіката (друкована версія) 
160 UAH 

- розміщення збірника тез на сайті, публікація і пересилка 
збірника тез, програми та сертифіката (електронна версія) 

100 UAH 

Вартість заочної участі у конференції для іноземних громадян:  
- розміщення збірника тез на сайті, публікація і пересилка 

збірника тез, програми та сертифіката (друкована версія) 
10 EUR/USD 

- розміщення збірника тез на сайті, публікація і пересилка 
збірника тез, програми та сертифіката (електронна версія) 

4 EUR/USD 

Додатковий друкований примірник збірника тез 45 UAH 
Орієнтовна вартість тез в серії книг «SHS Web of Conferences» (WoS)  100-150 EUR 

 
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ ВАРТОСТІ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ* 

 Оплата через «Приват24» 
чи відділення КБ «Приватбанк» 

Оплата через інший банк 
в межах України 

Банк х ПАТ КБ «Приватбанк» 
ЄДРПОУ / МФО х 14360570 / 305299 
Номер рахунку х 29244825509100 
Призначення платежу сплата вартості участі у конференції «ПІБ учасника» 
Отримувач платежу Прус Юрій Олександрович 

Номер банківської картки 5168 7573 5634 1430   (для UAH) 
* окрім проживання в СОК «Салют» та харчування в їдальні СОК «Салют» 

 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Адреса оргкомітету просп. Богдана Хмельницького, буд. 18, м. Мелітополь, 72310, Україна 
Електронна адреса conf.shs@tsatu.edu.ua 
Сайт http://www.tsatu.edu.ua/shs/ 

Телефони 
Прус Ю.О.:       +38(098)429-91-23;   +38(099)140-53-30 
Яворська Т.І.:   +38(067)964-61-59;   +38(095)874-93-70 

Будемо раді бачити Вас в Мелітополі та Кирилівці! З повагою, оргкомітет конференції. 

 



Додаток 1 

ВИМОГИ 
до оформлення тез доповідей 

міжнародної науково-практичної конференції 
«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» 

(збірник тез, видавництво ТДАТУ) 

 
1. Тези подаються українською, англійською або російською мовами. 
2. Текстовий редактор: Microsoft Word, формат – «.rtf», «.doc» або «.docx». 
3. Обсяг тез – 2-3 сторінки, нумерацію сторінок не виконувати.  
4. Параметри сторінки: всі поля – 2 см. формат аркуша паперу – А4, орієнтація – 

книжкова. 
5. Інтервал між рядками – 1. 
6. Заголовок тез:  

 індекс УДК: шрифт Times New Roman, звичайний, розмір – 14 пт, 
вирівнювання тексту по лівому краю. 

 назва тез: шрифт Times New Roman, напівжирний, прописними літерами, 
розмір 14 пт, вирівнювання тексту по центру, розміщується через рядок 

після УДК. 
 прізвище та ініціали авторів, науковий ступінь, назва організації, місто, 

країна: розміщується через рядок після назви, шрифт Times New Roman,  
розмір – 14 пт, вирівнювання тексту по лівому краю. 

7. Анотація (Summary): набирається з абзацного відступу 1,25 см, англійською 
мовою, не більше 3-х рядків, розміщується через один рядок після відомостей 
про авторів, шрифт Times New Roman,  розмір – 12 пт, курсив, вирівнювання 
тексту по ширині. 

8. Ключові слова (Keywords): набираються з абзацного відступу 1,25 см, 
розміщуються на наступному після анотації рядку, англійською мовою, не 
більше 2-х  рядків, шрифт Times New Roman,  розмір – 12 пт, курсив, 
вирівнювання тексту по ширині. 

9. Основний текст розміщується через один рядок після ключових слів,  набирається 
з абзацного відступу 1,25 см, шрифт Times New Roman,  розмір – 14 пт, 
вирівнюється по ширині.  

10. Текст тез повинен містити:  
 постановку проблеми,  
 виклад основних матеріалів дослідження, 
 висновки, 
 список літератури. 

11. Формули: застосовувати редактор формул Microsoft Word. Формула 
вирівнюється по центру. 

12. Рисунки (максимум – один): розташовувати по тексту, вирівнюючи підписи 
(Рис. 1. Схема ...) по центру. Вони повинні бути чіткими та контрастними, 
згрупованими як єдиний об’єкт. Шрифт – Times New Roman,  розмір – 12 пт. 

13. Таблиці (максимум – одна) розташовувати по тексту, шрифт Times New Roman,  
розмір – 12 пт, над таблицею зазначити її порядковий номер (Таблиця 1), 
курсив, вирівнювання по правому краю, під яким розмістити  назву таблиці,  
напівжирний, вирівнювання по центру. 

14. Таблиці та рисунки повинні займати разом не більше 1/3 обсягу тез. 



15. Математичні формули виконують у редакторі Microsoft Equation. 
16. Слова та словосполучення: Summary, Keywords, Постановка проблеми, 

Основні матеріали дослідження, Висновок, Список літератури – шрифт 
Times New Roman,  курсив, напівжирний. 

17. Список літератури : 1-3 джерела, оформлення стандартне. 
18. Матеріали, які не відповідають вказаним вимогам, не приймаються. 

 

Приклад оформлення тез 
 

УДК 330.3 

 

ІННОВАЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗРОСТАННЯ  

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ 

 
Іваненко В.А., д.е.н., 
Манько С.А., асп. 
Таврійський державний агротехнологічний університет 
м. Мелітополь, Україна  

 
Summary: proposed method for analysis ………...  
Keywords: innovation, ……. 

 
Постановка проблеми. За результатами узагальнених досліджень щодо 

інноваційного розвитку…… 
Основні матеріали дослідження. Системний аналіз інновацій і технологій в 

контексті …. 
 

 

Рис. 1. Структурна схема аналітичного підходу ….. 
 
 

Таблиця 1  

Показники експрес-аналізу ….. 

Показники 2015 р.  2016 р. 2017 р. 
Відхилення 2017 р. 

від 2015 р., +/- 

     

     

 
 
Висновки. Встановлено, що ….. 

 

Список літератури 
1. Лобас М. Г. Управління інноваційно-технологічним розвитком 

агросфери : моногр. / Лобас М. Г., Россоха В. В., Соколов Д. О. ; за ред. М. Г. 
Лобаса. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2016. – 416 с. 

2. ……. 
 

 



Додаток 2 

ВИМОГИ 
до оформлення тез доповідей 

міжнародної науково-практичної конференції 
«SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF REGIONAL DEVELOPMENT» 

 (серія книг SHS Web of Conferences, France; мова – англійська, 
мінімальний обсяг тез – 4 сторінки розміру 170 мм на 250 мм;  

кількість співавторів – не більше 4 осіб) 
 

Анотація. Залиште 8 мм зверху і 10 мм знизу після анотації. Назву 
анотації слід друкувати 9 шрифтом Arial. Основний текст слід 
друкувати 9 шрифтом Times окремим параграфом, відразу ж після 
назви. Текст розташовується через рядок. Анотацію слід друкувати 
по центру сторінки, відступи по 17 мм зліва і справа, вирівнювання 
по центру. Анотація не повинна бути більше, ніж 200 слів. 
 

1  Налаштування вигляду сторінки 

Використовуйте розмір сторінки 170 мм на 250 мм (ширина на висоту) і зробіть 
відступи, як зазначено в таблиці 1. Кінцевий друкований розмір сторінки повинен 
бути 130 на 210 мм. Не проставляйте нумерацію сторінок. 

 
Table 1. Setting Word’s margins. 

Margin mm 

Top 
верх 

24 

Bottom 
низ 

16 

Left 
ліво 

20 

Right 
право 

20 

 

1.1 Форматування назви, авторів і відомостей про авторів 

1.1.1 Форматування назви 
Назву необхідно друкувати розміром 16 Arial, вирівнювання посередині. Перша 

літера повинна бути великою. Потрібно залишити 22 мм зверху над назвою і 6 мм 
після назви. 

1.1.2 Форматування імен авторів та регалій авторів 
Стиль написання наступний: ім'я друкується 10 розміром Times, прізвище 

друкується 10 розміром Times, кожен новий автор відокремлюється комою. Не 
використовуйте наукових звань. 

Відомості про автора потрібно друкувати 9 розміром Times. Вони повинні мати 
індекс, що відповідає порядку авторів. Будь ласка, переконайтеся, щоб відомості про 
авторів були повними. 

1.2 Форматування тексту 
Текст вашої статті необхідно друкувати: 
- 10 розмір Times, Times Roman або Times New Roman 



- міжрядковий інтервал 1 
- вирівнювання по центру. 
- перший параграф після розділу або підрозділу не повинен відділятися; наступні 

параграфи повинні відділятися на 5 мм. 
Рішення про використання кількості розділів, які розділяють текст статті, 

залишається за автором. Там, де автор бажає розділити свій тест на розділи, слід 
використовувати форматування за зразком таблиці 2 

 
Table 2. Formatting sections, subsections and subsubsections. 

 Font Spacing numbering 

Section 
розділ 

12-point 

Arial bold 

6 mm before  
3 mm after 

1, 2, 3, etc. 

Subsection 
підрозділ 

10-point 

Arial bold 

6 mm before  
3 mm after 

1.1, 1.2, 1.3, 
etc. 

Subsubsection 
підпідрозділ 

10-point 
Arial Italic 

6 mm before  
3 mm after 

1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, etc. 

 

2 Рисунки і таблиці 
Рисунки і таблиці повинні бути в хорошій якості, готовими до використання, 

відповідати змісту тексту. Перевірте, чи розмір шрифту в таблицях і рисунках 
відповідає розміру тексту (10-й). Лінії не повинні бути вужчими, ніж 0.25 точок. 

2.1 Підписи і нумерація 
Підписи до таблиць слід друкувати 9 розміром Times. 
Вони повинні розташовуватися по центру зверху таблиці і знизу зліва у рисунків. 

2.2 Розташування 
Розташування рисунка має бути якомога ближче до тексту, де про нього вперше 

згадувалося. Якщо кількість рисунків і таблиць велика, їх необхідно розміщувати 
перед текстом, в якому на них посилаються. 

Fig. 1. Caption of the Figure 1. Below the figure. 
 

2.3 Кольорові ілюстрації 
Ви маєте право використовувати кольорові ілюстрації в онлайн версії, але 

друкована версія буде в чорно-білих тонах, якщо це не було обумовлено з 
організатором. 

Якщо друкована версія буде тільки чорно-біла, Ви повинні перевірити свої 
заголовки, числові дані і видалити будь-яке посилання на кольорову ілюстрацію. 

Крім того, деякі кольорові числові дані погіршаться чи будуть втрачені після 
перетворення в чорно-білі, і це повинно бути взято до уваги. 

 

3 Рівняння та математика 
Рівняння має бути вирівняні по центру і має бути пронумеровано, номер 

повинний бути з правої сторони. 



 Ts (l,t) = Tg (l,t)        (1) 
Ts (l,t) = Tg (l,t) Tb (x   , t) = 0      (2) 

 
Використовуйте курсив для змінних (u) та напівжирний (u) для векторів, порядок 

дужок повинен бути {[()]}, окрім випадків, де у дужок є спеціальне призначення. 
 

Вдячності повинні бути надруковані 9 розміром Times, без заголовка. 

 

Список літератури 
Онлайн посилання при можливості мають бути пов'язані з їх першоджерелом. 

Посилання повинні бути процитовані в тексті, помістивши послідовні числа в 
дужках (наприклад, [1], [2, 5, 7], [8-10]). Вони повинні бути пронумеровані у тому 
порядку, в якому вони процитовані. Повне посилання повинне містити достатньо 
інформації, щоб визначити місцезнаходження статті. Посилання на друковані статті 
в журналі повинні, як правило, містити: 

• Авторів, у формі: ініціали, які розміщуються після прізвища 
• (Скорочена) назва журналу, 
• номер випуску (жирний шрифт), 
• Номер статті або номери сторінок, 
• Рік публікації (в дужках). 
Автори повинні використовувати форми, показані в Таблиці 3 у заключному 

списку. 
Table 3. Font styles for a reference. 

Element Style 

Authors 
Normal 

Initials followed by last name 

Journal title 
Normal 

Abbreviated 

Book title, Proceedings title Italic 

Volume number Bold 

Page number Normal 

Year 
Normal 

In brackets 

 
Наприклад: 

1. A. Mecke, I. Lee, J.R. Baker jr., M.M. Banaszak Holl, B.G. Orr, Eur. Phys. J. E 14, 7 
(2004) 

2. M. Ben Rabha, M.F. Boujmil, M. Saadoun, B. Bessaïs, Eur. Phys. J. Appl. Phys. (to 
be published) 
3. F. De Lillo, F. Cecconi, G. Lacorata, A. Vulpiani, EPL, 84 (2008) 
4. L. T. De Luca, Propulsion physics (EDP Sciences, Les Ulis, 2009)  

 
 

Матеріали, які не відповідають вказаним вимогам, не приймаються. 
 



Додаток 3 
 

ЗАЯВКА* 

учасника міжнародної науково-практичної конференції 
«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» 

 (14-15 червня 2018 р.) 
 

Прізвище, ім’я,  по батькові (повністю)  

Установа (повна назва установи)  

Посада  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Назва доповіді  

Співавтори  

Секція (тематичний напрям)  

Форма участі в роботі конференції (очна, 
заочна) 

 

Потреба у технічних засобах для виступу  

Потреба в додаткових примірниках 
друкованого варіанту збірника 

 

Будуть надаватися матеріали для 
публікації в серії книг «SHS Web of 
Conferences»  (непотрібне закреслити)                 

Так 
 

Ні 

Поштова адреса для надсилання 
друкованого варіанту збірника (у такому 
порядку: вулиця, номер будинку/квартири, 
місто/село, район, область, країна, 
індекс): 

 

Е-mail**  

Телефон (мобільний) **  

Дата приїзду  

Дата від’їзду  

Потреба у проживанні в СОК «Салют»  
* заповнюється для кожного учасника конференції 
** публікації не підлягають, необхідні для зв'язку з Оргкомітетом 

 


