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Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції
«ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ»,
що відбудеться 6-7 травня 2014 р. на базі Таврійського державного агротехнологічного університету.
За результатами проведення конференції буде
виданий збірник тез конференції з міжнародним
номером
ISBN.
Збірник
тез
буде
розповсюджений в електронному вигляді через
провідні світові бібліотеки університетів за
економічним напрямом та у друкованому
вигляді через бібліотеки провідних ВНЗ України
та університети-учасники Конференції. Автори
одержать примірник особисто або за вказаною
поштовою адресою.
Офіційні мови конференції:
англійська, українська, російська.
Форма участі: очна, дистанційна
До оргкомітету до 1 травня надсилається:
1. Заявка на участь у конференції;
2. Тези доповіді;
3. Копія документа про сплату організаційного
внеску.
Заявка на участь у конференції
1. ПІБ
2. Посада
3. Організація
4. Назва тез
5. Форма участі (очна, дистанційна)
6. Форма одержання тез конференцій
(електронною чи поштовою адресою)
7. Адреса, за якою надсилатимуться тези
конференції
8. Контактний телефон
Контакти організаційного комітету:
НДІ «Стратегія соціально-економічного
розвитку АПВ Півдня України»
Таврійський державний агротехнологічний
університет
Поштова адреса: пр. Б. Хмельницького, 18,
м. Мелітополь, Запорізька обл., 72310.
Електронна адреса: marketing.tdatu@mail.ru
роб тел.: (0619) 42-65-53;
моб. тел.:097-137-46-97 (Легеза Дар‘я
Георгіївна)
066-639-22-54 (Косторной Сергій
Володимирович)
Вимоги до оформлення тез:
Тези оформлюються за допомогою редактора
MS Word. Аркуш формату А4. Всі сторінки
мають бути у книжковій орієнтації.
Поля з усіх боків – 2 см.
Шрифт: Times New Roman, 14, інтервал –1,5,
абзацний відступ – 1 см.
Обсяг тез: до 4 сторінок.

Структура тез:
УДК (напівжирний, вирівнювання ліворуч)
НАЗВА ТЕЗ (великими літерами, напівжирний,
вирівнювання по центру);
Порожній рядок
©Прізвище автора (авторів)- науковий ступінь,
вчене звання, посада, організація (курсив,
вирівнювання ліворуч)
Порожній рядок
Анотація українською (російською) мовою – до
10 речень
Ключові слова
Анотація англійською мовою – до 10 речень
Ключові слова
(вирівнювання ліворуч)
Порожній рядок
Основний текст (вирівнювання по ширині, назва
підпунктів напівжирним) – включає вступ,
результати дослідження, висновки
Порожній рядок
Список літератури

Вимоги до оформлення списку літератури
для англомовних тез на сайті Sraffordshire
University: Harvard Referencing Examples
http://www.staffs.ac.uk/support_depts/infoservi
ces/learning_support/refzone/harvard/
Організаційний внесок:
для науковців ТДАТУ і ПУЕТ
для науковців інших ВНЗ
України (врахована вартість
пересилки 1 варіанту
друкованих тез)
для науковців ВНЗ країн СНГ
(врахована вартість пересилки 1
варіанту друкованих тез)
тези англійською мовою
незалежно від країни учасника
(вартість пересилки 1 варіанту
друкованих тез сплачується
додатково за кошторисом
Укрпошти).

40 грн

80 грн

$10

безкоштовно

За бажанням учасника конференції результати дослідження можуть бути
також опубліковані у Збірнику наукових праць ТДАТУ серія «Економічні
науки» (фахове видання, рішення ВАК № 1-05/1 від 10.02.2010).
Вимоги до оформлення:
Стаття оформлюється за допомогою редактора MS Word
Аркуш формату А4. Поля з усіх боків - 2 см.
Всі сторінки мають бути у книжковій орієнтації.
Шрифт: Times New Roman, 14, інтервал –1,5, абзацний відступ – 1,25 см.
Структура статті
УДК (напівжирний, вирівнювання ліворуч)
Прізвище автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада,
організація (курсив, вирівнювання праворуч)
Порожній рядок
НАЗВА ТЕЗ (великими літерами, напівжирний, вирівнювання по центру)
Порожній рядок
Анотація українською (російською) мовою
Ключові слова
Розширена анотація англійською мовою – від 1600 до 1800 знаків,
містить наступні розділи: постановка завдання, результати дослідження,
висновки.
Ключові слова англійською мовою
(курсив, вирівнювання по ширині)
Порожній рядок
Основний текст (вирівнювання по ширині, назва підпунктів
напівжирним).
До друку приймаються наукові статті, які мають такі елементи:
постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; формулювання
цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження;
висновки (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р. за № 7-05/1)
Зображення має бути чорно-білим. Для набору формул необхідно
використовувати лише вбудований в Microsoft Office редактор формул. Не
допускається оформлення таблиць та ілюстрацій в альбомному форматі.
Обов'язково вказується джерело запозиченого матеріалу.
Порожній рядок
Список літератури (оформляється згідно вимог ВАК)
Обсяг статті – не менше 6 сторінок.
До статей авторів без вченого ступеня додається рецензія доктора наук
відповідного напрямку.
Рішення про опублікування або відхилення статті приймає редколегія. До
статті можуть бути внесені редакційні правки без погодження з автором
(авторами).
Рукописи, відхилені редакційною колегією, авторам не повертаються і не
рецензуються.

Вартість публікації – 25 грн. за кожну повну або неповну сторінку. Статті
англійською мовою за попередньою згодою редакції можуть бути надруковані
безкоштовно.
Плату за публікацію статті направляти до фіз. особи Кальченко С.В.
р/р 6762462039734766 у філіях КБ «ПриватБанк». Для осіб, що переводять
гроші із інших банків, слід зазначити наступні реквізити: одержувач:
Приватбанк;
найменування
банку:
Приватбанк;
номер
рахунку:
29244825509100; МФО 305299; ЄДРПОУ 14360570; призначення платежу –
Кальченку С.В. 6762462039734766.
На електронну адресу e-mail: nni-tsau@yandex.ru необхідно надіслати:
- статтю (назва статті – прізвище автора);
- відсканований документ про сплату;
- відсканована рецензія доктора наук (для авторів без вченого ступеня);
- контактні дані (ПІБ, телефони, адреси).
Збірник виходить 4 рази на рік. Останні дати подання статей:
№1 – до 1 березня
№2 – до 1 травня
№3 – до 1 жовтня
№4 – до 1 грудня
Контактні дані:
Адреса: 72315, Україна, Запорізька область,
м. Мелітополь, пр-т Б. Хмельницького, 18
Таврійський державний агротехнологічний університет,
Факультет економіки та бізнесу
моб. (096) 256-63-75 – Кальченко Сергій Володимирович
тел. (0619) 42-22-36 – Кальченко Сергій Володимирович
тел. (0619) 42-32-01 – Карман Сергій Вікторович
факс: (0619) 42-12-47
e-mail: nni-tsau@yandex.ru

