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22--44  ллииссттооппааддаа  22001188  ррооккуу  

мм..  ККаамм’’яяннееццьь--ППооддііллььссььккиийй,,  УУккррааїїннаа  



 
До участі запрошуються представники науково-освітньої спільноти, галузі бджільництва, 

органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та 
установ, бізнес-структур. 

Участь у форумі є очною. Всі учасники отримають сертифікат. Електронний збірник 
матеріалів форуму буде розміщено на сайті Подільського державного аграрно-технічного 
університету. 

Заявку на участь (форма додається), тези доповіді та скановану копію квитанції про сплату 
оргвнеску надсилати до 20 жовтня 2018 року на електронну адресу forum.pdatu@gmail.com. 

Робочі мови форуму: українська, англійська, німецька, польська  

  

ППррооггррааммаа  ффооррууммуу  
 

 Науково-практична конференція “Бджільництво України – як основа продовольчої 
безпеки і збереження довкілля”.  
Тематичні напрями: 1) стан, проблеми і перспективи розвитку бджільництва в Україні; 2) 
розведення та селекційно-племінна робота у бджільництві; 3) сучасні технології виробництва 
продукції галузі бджільництва; 4) лікування та профілактика захворювань бджіл; 5) кормова база 
бджільництва; 6) апітерапія. 

 Науково-практичний семінар “Порода бджіл Бакфаст: перспективи розведення і 
використання в Україні”. 

 Круглий стіл “Науково-практичні дискусії з питань селекції породи бджіл Бакфаст”. 
 Студентський фестиваль “Агроуніфест–2018”. 
 Ярмарок-виставка продукції сільського господарства. 

 

Місце проведення: Подільський державний аграрно-технічний університет, Україна, 
Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 13. 

  
ППоорряяддоокк  ррооббооттии    

 
 

2 листопада 2018 року 
 
830–945– Реєстрація  
1000 – Урочисте відкриття  
1030–1300 – Пленарні доповіді 
1300–1400– Перерва, обід 
1400–1700 – Секційні засідання та 
стендові доповіді 

3 листопада 2018 року 
 

1000–1200 – лекція Johann van dеn 
Bongard (Німеччина) 
1200–1500 – Перерва, обід 
1500–1700 – засідання круглого столу 

4 листопада 2018 року 
 
Підведення підсумків. Екскурсії. 
Від’їзд учасників 

 

 
Одночасно учасники форуму та інші зацікавлені особи можуть подати наукові статті у фахові періодичні видання 

Подільського державного аграрно-технічного університету: 
1. Міжнародний науковий журнал «Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка» (ISSN 2410-
1125). Детальну інформацію можна отримати на сайті www.znppdatu.at.ua та e-mail zbirnyk@pdatu.edu.ua. 
2. Міжнародний науковий журнал «Економічний дискурс» (ISSN 2410-0919). Детальну інформацію можна отримати 
на сайті www.sophus.at.ua та e-mail ijournal.ed@gmail.com. 
3. Міжнародний науковий журнал «Інститут бухгалтерського обліку, аналіз в умовах глобалізації» (ISSN 2410-
0706). Детальну інформацію можна отримати на сайті www.sophus.at.ua та e-mail ijournal.ia@gmail.com. 
4. Міжнародний науковий журнал «Професійно-прикладні дидактики» (педагогічні науки). Детальну інформацію 
можна отримати за e-mail ijournal.pad@gmail.com. 
Журнали розміщені у міжнародних наукометричних та бібліографічних базах. 

 
Вартість участі у форумі: організаційний внесок – 200 грн (передбачає часткове покриття організаційних 

витрат на проведення заходу, у т.ч. видання програми форуму, друк сертифікатів учасників, технічну підтримку 
заходу тощо).  

Кошти переказувати на рахунок Подільського державного аграрно-технічного університету – Р/р № 
31258214114785 МФО 820172 Код ЄДРПОУ 22769675. Призначення платежу: оргвнесок на проведення форуму від 
Прізвище ініціали 

Витрати, пов’язані з перебуванням на форумі (проїзд, проживання тощо), оплачуються учасниками за власний 
рахунок або за рахунок сторони, що відряджає. 
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ВВииммооггии  ооффооррммллеенннняя  ттеезз  ддооппооввііддіі  
 

1. Тези доповіді мають бути написані українською, англійською, німецькою або польською мовами. 
2. Обсяг – 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: у верхньому правому куті – прізвище та ім’я автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, 
назва установи, місто, країна. 
6. Студенти та аспіранти в одноосібних тезах повинні вказати наукового керівника за зразком у додатку. 
7. Через один абзац – НАЗВА ДОПОВІДІ (великими жирними літерами по центру). 
8. Через один абзац – текст доповіді (вирівнювання по ширині). 
9. В кінці – через один абзац – Список використаних джерел (жирним і по центру). Посилання на літературні 
джерела подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування. 
10. Використання ілюстративних матеріалів і формул має бути мінімальним. 
11. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний. 
12. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування тез доповідей. 
13. Тези доповіді, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть. 
14. Відповідальність за зміст та оформлення тез доповідей несе автор і науковий керівник. 

 

  

ЗЗааяяввккаа  ннаа  ууччаассттьь  уу  ннааууккооввоо--ппррааккттииччннооммуу  ффоорруумміі  
“  ССВВІІТТООВВИИЙЙ  ДДООССВВІІДД  УУ  ГГААЛЛУУЗЗІІ  ББДДЖЖІІЛЛЬЬННИИЦЦТТВВАА  ТТАА  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВИИ  РРООЗЗВВИИТТККУУ  ВВ  УУККРРААЇЇННІІ””,,  

яяккиийй  ввііддббууддееттььссяя  22––44  ллииссттооппааддаа  22001188  ррооккуу  
 

Прізвище, ім’я та по батькові  

Місце роботи (навчання)  

Посада   

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Назва доповіді  

Планую виступити з доповіддю (до 10 хв.)  Так Ні 

Планую виступити з інформацією (до 5 хв.)  Так Ні 

Бронювання місця в готелі Так Ні 

Контактний телефон   

E-mail  

Поштова адреса:  
Прізвище та ініціали 

(якщо необхідно) назва організації 
вулиця, дім, квартира 

населений пункт, 
район, область 

країна (для іноземців) 
індекс 

 
 
 
 
 
 

 

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. 



 

ККооннттааккттннаа  ііннффооррммааццііяя  
  

Подільський державний аграрно-технічний університет 
вул. Шевченка, 13, м. Кам’янець-Подільський, 32300 
Контактна особа: Загнітко Лариса Анатоліївна 
Тел. 067-741-23-26 
E-mail: forum.pdatu@gmail.com 
 

Громадська організація “Кам’янець-Подільська спілка 
пасічників” 
вул. Кармелюка, 2, с. Слобідка-Кульчієвецька, 
Кам'янець-подільський р-н, Хмельницька обл., 32354 
Контактна особа: Севастьянов Ігор Анатолійович 
Тел. 097-156-00-62 
E-mail: kermanych90@gmail.com 
 
 

 
 

ЗЗррааззоокк  ооффооррммллеенннняя  ддооппооввііддіі  іі  ллііттееррааттууррии 
 

 
 

 

Степаненко Андрій 
к.е.н., доцент, професор кафедри 

Львівський торговельно-економічний університет 
м. Львів 

 
для студентів та аспірантів 

 
Яковенко Алла 

студентка 
Науковий керівник: д.е.н., професор  Панченко М.Р. 

Львівський торговельно-економічний університет 
м. Львів 

 
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
 

Забезпечення економічного зростання потребує удосконалення ринкових механізмів регулювання 
національної економіки … 
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