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КОНФЕРЕНЦІЇ
_____________________________________________________________________________
Вельмишановні науковці!
Науково-теоретичний журнал «Наука й економіка» (м.Хмельницький)
оголошує набір наукових статей до випуску №4
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19602-9402 ПР від 29.12.2012
Фахова реєстрація у ВАК України:
Постанова № 1-05/2 від 27.05.2009
Шановні автори!
З метою збереження високого наукового рівня журналу «Наука й економіка»
попереджаємо, що Ваша стаття буде перевірена на ПЛАГІАТ. У разі наявності рівня
унікальності нижче 80% редакція має право виключити статтю з номеру без
повернення оплати.
Щоб уникнути неприємностей радимо Вам дотримуватися наступного.
Якщо Ваша стаття має характер огляду існуючих наукових досліджень та
передбачає компіляцію вже існуючих результатів наукових досліджень інших авторів для
формування Ваших особистих висновків щодо існування не вирішених раніше проблем,
БУДЬ ЛАСКА РОБІТЬ ПОСИЛАННЯ У ТЕКСТІ, ВЖИВАЙТЕ СИМВОЛ «ЛАПКИ». Або
намагайтеся ВЛАСНИМИ СЛОВАМИ донести основну ідею роботи іншого автора,
вказуючи яке саме відношення ця ідея має до Вашого дослідження, а наприкінці речення
або абзацу ставити посилання.
Якщо Ви використовуєте відомі формули, економіко-математичні моделі, рисунки,
таблиці, розроблені іншими авторами, БУДЬ ЛАСКА, РОБІТЬ ПОСИЛАННЯ У ТЕКСТІ!
Вказуйте чому саме Ви наводите цю формулу, а не іншу! Підкресліть її переваги або
недоліки у контексті вирішуваної Вами проблеми.
МОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ:
українська, російська, англійська
ОБСЯГ СТАТТІ:
від 8 до 20 сторінок тексту
ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ:
Вартість публікації 1 сторінки статті (А4)
Оформлення тексту автора у відповідності із вимогами за
наявності чіткого структурування статті по розділах
(додаткова послуга)

30 грн.
100 грн.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ:
Оплата вартості публікації через термінали самообслуговування або у відділеннях
Приватбанку:
Поповнити картковий рахунок члена секретаріату Редакційної колегіїї
№ 4149 4378 0448 7997 Первій Інна Вікторівна

Квитанцію обов’язково підписувати П.І.Б. автора
Оплата вартості публікації у відділенні будь-якого банку в Україні:
Одержувач ПАТ КБ Приватбанк
Код ОКПО банку: 14360570
Код МФО банку: 305299
Рахунок одержувача: 29244825509100
Призначення платежу: поповнення карти
№ 4149 4378 0448 7997,
Первій Інна Вікторівна,
ІПН 3193615381.
Квитанцію обов’язково підписувати П.І.Б. автора
Для розміщення статті у випуску №4 науково-теоретичного журналу «Наука й
Економіка» редакція приймає наступний пакет документів, надісланий на E-mail
sciencebinmu2013@gmail.com до 01.12.2013 р.:

електронний варіант статті;

відомості про авторів (див. додаток 1 нижче);

завірена відповідним чином рецензія фахівця у даній галузі знань, який
має науковий ступінь чи вчене звання (для аспірантів ще потрібен витяг із
протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті до друку), якщо автор(-ри) не
мають наукового ступеня;
сканована копія документа про сплату.
_____________________________________________________________________________
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
(м. Дніпропетровськ)
UNIVERSITY OF LONDON INTERNATIONAL PROGRAMMES
(London, England)
ПВНЗ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
(м. Хмельницький)
ГРОДНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯНКИ КУПАЛИ
(м. Гродно, Республіка Білорусь)
МІЖНАРОДНА
НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: КО НТЕКСТ
ПІДПРИЄМСТВ,
РЕГІОНІВ, КРАЇН»
(з виданням друкованої збірки тез у м. Дніпропетровську, сертифікату учасника та
друкованого журналу «Наука й Економіка», фахового з економічних наук у
м. Хмельницькому)
20 листопада 2013 р.
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ – ОБ’ЄДНАТИ УЧЕНИХ, ПРОМИСЛОВЦІВ ТА ПІДПРИЄМЦІВ ДЛЯ
СПІЛЬНОГО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

м. Дніпропетровськ – м. Хмельницький, Україна
НАУКОВІ СЕКЦІЇ:
1. Сталий розвиток національного господарства;

2. Сталий розвиток підприємств;
3. Сталий розвиток регіонів;
4. Демографія та соціальна політика в контексті сталого розвитк у;
5. Економіка природокорист ування і екологія;
6. Вирішення про блем сталого розвитку на інноваційно -інвестиційній
основі;
7. Проблеми бухгалтерського облік у витрат підприємств на реалізацію
соціальних та екологічних проектів;
8. Менеджмент та маркетинг у сталому розвитк у;
9. Фінансово-кредитна система та сталий розвит ок.
Конференція проводиться у заочній формі.
МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
українська, російська, англійська, німецька.
В рамках конференції проводиться набір наукових статей до випуску №4 журналу
«Наука й Економіка» (м. Хмельницький), включеного ВАК України у перелік
фахових видань з економічних наук.
УВАГА!
Для своєчасної публікації матеріалів конференції необхідно
до 10. 11. 2013 р. надіслати на E-mail: conferencebinmu2013@gmail.com
Пакет документів в електронному вигляді:
MS Word 2003 – 2007
тези
(*.doc);
заявка
відсканована копія
чек про сплату
Для своєчасного видання
випуску №4 фахового журналу «Наука й Економіка» необхідно
до 01.12. 2013 р. надіслати на E-mail: sciencebinmu2013@gmail.com
Пакет документів в електронному вигляді:
стаття
MS Word 2003 – 2007
відомості про
(*.doc);
авторів
чек про сплату
відсканована копія
рецензія
(за
необхідністю)
Організаційний внесок:
- за публікацію тез доповіді та поштову розсилку - 130 гривень, у
т.ч. ПДВ.
- за публікацію статті у фаховому виданні – 30 гривень за 1
сторінку, у т.ч. ПДВ.
На 1 тези доповіді здійснюється розсилка 1 збірника матеріалів
конференції. На 1 статтю здійснюється розсилка 1 примірника журналу.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ:

Оплата організаційного внеску через термінали самообслуговування або у відділеннях
Приватбанку:
Поповнити картковий рахунок члена Секретаріату
№ 4149 4378 0448 7997
Первій Інна Вікторівна
Квитанцію обов’язково підписувати: П.І.Б. автора
Оплата організаційного внеску у відділенні будь-якого банку в Україні:
Одержувач ПАТ КБ Приватбанк
Код ОКПО банку: 14360570
Код МФО банку: 305299
Рахунок одержувача: 29244825509100
Призначення платежу: поповнення карти
№ 4149 4378 0448 7997,
Первій Інна Вікторівна,
ІПН 3193615381.
Квитанцію обов’язково підписувати: П.І.Б. автора
КОНТАКТИ:
з подання матеріалів конференції
Первій Інна Вікторівна
(тел. 0993601261)
з питань публікації фахових статей та організаційних питань
Папіж Юлія Сергіївна
(тел. 0502807726)
___________________________________________________________________________
Донбаський державний технічний університет
Державний вищий навчальний заклад
«Національний гірничий університет»
Гродненський державний університет імені Янки Купали
(Республіка Білорусь)
ТОВ «Алмазодобувне підприємство «КАТОКА»
(Республіка Ангола)
МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІ Я
«РИНКОВА ЕКОНОМІКА:
ТЕНДЕНЦІЇ І ЗАКОНОМІ РНОСТІ»
30 жовтня 2013 р.
М. АЛЧЕВСЬК
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ – ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ, ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ, ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ
ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ, ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ЇХ ВИРІШЕННЯ ТА ОСНОВ ФОРМУВАННЯ
МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ.
ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ – ДИСТАНЦІЙНА.
УЧАСНИКИ – НАУКОВЦІ, ВИКЛАДАЧІ ВНЗ, ПРЕДСТАВНИКИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПІДПРИЄМЦІ,
АСПІРАНТИ, СТУДЕНТИ.

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОДАЧІ РОБІТ – 20 ЖОВТНЯ 2013 РОКУ.
НАУКОВІ СЕКЦІЇ:
1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
2. МЕНЕДЖМЕНТ
3. МАРКЕТИНГ
4. ЛОГІСТИКА
5. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНО МІКА
6. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМ ІКА
7. ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
8. НАЦІОНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
9. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄ МСТВА
10. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
11. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
12. ІНВЕСТУВАННЯ
13. БАНКІВСЬКА СПРАВ А
14. БЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ
15. ФІНАНСИ
16. ІННОВАЦІНА ЕКОНО МІКА
17. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
18. ПІДПРИЄМНИЦТВО
Обсяг тез до 3 повних сторінок. Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді
єдиного об’єкту. Формули мають бути зроблені за допомогою редактора формул
Equation. Список літератури – не більше 5 джерел. Поля – усі 2 см; шрифт Nimes New
Roman, 14; інтервал 1,5; абзацний відступ 1,25.
МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
українська, російська, англійська, німецька
УВАГА!
Для своєчасної публікації матеріалів конференції необхідно
до 20. 10. 2013 р.
надіслати на E-mail: conferencebinmu2013@gmail.com
з поміткою у темі листа «Економіка»
Пакет документів в електронному вигляді:
тези – MS Word 2003 – 2007 (*.doc);
чек про сплату – відсканована копія.
Організаційний внесок
за публікацію тез доповіді та розсилку друкованої версії збірки 130 гривень., у т.ч. ПДВ.
На 1 тези доповіді здійснюється розсилка 1 збірника матеріалів
конференції.
Реквізити для перерахування:
Оплата організаційного внеску через термінали самообслуговування або у
відділеннях Приватбанку:
Поповнити картковий рахунок члена Оргкомітету
№ 4149 4378 0448 7997 Первій Інна Вікторівна
Квитанцію обов’язково підписувати П.І.Б. учасника
Оплата організаційного внеску у відділенні будь-якого банку в Україні:
Одержувач ПАТ КБ Приватбанк
Код ОКПО банку: 14360570

Код МФО банку: 305299
Рахунок одержувача: 29244825509100
Призначення платежу: поповнення карти
№ 4149 4378 0448 7997,
Первій Інна Вікторівна,
ІПН 3193615381.
Квитанцію обов’язково підписувати П.І.Б. учасника
_______________________________________________________________
Шановні науковці!
РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) приймає наукові статті до
друку у фаховому збірнику «Проблеми сучасної педагогічної освіти» який затверджено
ВАК України з педагогіки і психології (Постанова №1-05/4 від 14 жовтня 2009 р.).
Статті приймаються до 1 серпня 2013 року.
Статті повинні відповідати вимогам ВАК. Обсяг наукової статті від 8 повних сторінок.
Увага! Статті з використанням комп’ютерного українського перекладу не
приймаються.
Статті просимо оформити таким чином:
■ формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, через 1,5 інтервали;
■ у лівому кутку – обов’язково індекс УДК;
■ посередині великими літерами – заголовок статті;
■ у правому кутку – курсивом прізвище, ім’я, по батькові (ПОВНІСТЮ, БЕЗ
СКОРОЧЕНЬ), ступінь, звання, посада, установа (ПОВНІСТЮ, БЕЗ СКОРОЧЕНЬ),
далі – текст, вирівняний у ширину;
■ у кінці статті обов’язкові: 3 резюме (не менш 5-6 речень англійською,
російською і українською мовами) + ключові слова (англійською, російською і
українською мовами); список літератури (не більше 5-7 джерел, посилання в тексті на
кожне джерело обов’язкове, наприклад [4, c.7]);
■ в окремому файлі повинен бути реферат статті англійською, російською і
українською мовами (див. зразок)
Кожна стаття повинна містить таку структуру, елементи якої мають бути виділені
жирним шрифтом:
постановка проблеми;
аналіз останніх досліджень та публікацій;
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується означена стаття;
формулювання цілей статті (постановка завдання);
виклад основного матеріалу дослідження;
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямку.
Друкування наукових статей у фаховому збірнику здійснюється за рахунок авторів.
Оплата поштовим переказом на вказану адресу. Вартість 1 сторінки А4 (коректорського
варіанту) – 25 гривень. Пересилання збірника – 15 гривень. Матеріали, що не оформлені
відповідно до вимог постанови Президії ВАК України від 15.01.2003р. № 7-05/1, не
відредаговані розглядатися не будуть. Матеріали, що не внесені до збірки, не
повертаються. Статті, поштові перекази, копії квитанцій про сплату вартості публікації, 2
конверта з маркою по Україні надсилати звичайним листом на адресу:
УКРПОШТА
Везетіу Катерині Вікторівні,
до запитання
м. Ялта, Крим, Україна, 98600
viza_1986@ukr.net

0999597592
_____________________________________________________________________________
XІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ЗАОЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку», м.
Запоріжжя, 25-26 липня 2013 року
Напрями конференції:
Природничо-географічні та екологічні дослідження;
Фізика та хімія;
Математика та її застосування;
Журналістика;
Економіка та підприємництво;
Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп'ютерних
систем;
Історія, політологія, міжнародні відносини;
Менеджмент і адміністрування;
Культура та мистецтво;
Педагогіка;
Психологія;
Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини;
Мовознавство та літературознавство;
Соціологія, філософія, релігієзнавство;
Правознавство.
Останній день подачі документів на участь: 24 липня 2013 року
Час публікації і розсилки збірника: серпень 2013 року
Організатори: Партнерство «Нова Освіта», Інститут освітньої та
молодіжної політики,
Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України
Контактна інформація: телефон оргкомітету: (063) 212-11-11
(Понеділок-п'ятниця, з 09:00 до 14:00, субота, з 09:00 до 13:00, час
київський).
E-mail: novaosvita@gmail.com Web: http://www.novaosvita.com.ua [1]
_____________________________________________________________________________
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ЗАОЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«Наукова дискусія: теорія, практика, інновації», м. Миколаїв, 29-30
серпня 2013 року
Напрями конференції:
Архітектура.
Біологічні науки.
Ветеринарні науки.
Географічні науки.
Геолого-мінералогічні науки.
Економічні науки.
Історичні науки.
Медичні науки.
Мистецтвознавство.
Педагогічні науки.
Політичні науки.
Психологічні науки.

Сільськогосподарські науки.
Соціологічні науки.
Технічні науки.
Фізико-математичні науки.
Філологічні науки.
Філософські науки.
Хімічні науки.
Юридичні науки.
Останній день подачі документів на участь: 29 серпня 2013 року
Час публікації і розсилки збірника: вересень 2013 року
Організатори: Партнерство «Нова Освіта», Інститут освітньої та
молодіжної політики,
Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України
Контактна інформація: телефон оргкомітету: (063) 212-11-11
(Понеділок-п'ятниця, з 09:00 до 14:00, субота, з 09:00 до 13:00, час
київський).
E-mail: novaosvita@gmail.com Web: http://www.novaosvita.com.ua [1]
_____________________________________________________________________________
ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ЗАОЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«Актуальні питання технічних наук», м. Київ, 19-20 вересня 2013 року
Напрями конференції:
Інформатика і кібернетика;
Електроніка, радіотехніка та зв'язок;
Автоматика і обчислювальна техніка;
Електротехніка;
Енергетика;
Металургія;
Машинобудування;
Будівництво;
Транспорт;
Архітектура;
Загальні питання технічних наук.
Останній день подачі документів на участь: 18 вересня 2013 року
Час публікації і розсилки збірника: вересень-жовтень 2013 року
Організатори: Партнерство «Нова Освіта», Інститут освітньої та
молодіжної політики,
Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України
Контактна інформація: телефон оргкомітету: (063) 212-11-11
(Понеділок-п'ятниця, з 09:00 до 14:00, субота, з 09:00 до 13:00, час
київський).
E-mail: novaosvita@gmail.com Web: http://www.novaosvita.com.ua [1]
____________________________________________________________________________
VIІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ЗАОЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«Наука України. Перспективи та потенціал», м. Київ, 26-27 вересня 2013
року
Напрями конференції:
Архітектура;
Астрономія;

Біологія;
Географія;
Державне управління;
Економіка та підприємництво;
Журналістика;
Інформатика та обчислювальна техніка;
Історія та історія науки;
Культурологія;
Літературознавство та мовознавство;
Менеджмент і адміністрування;
Мистецтвознавство;
Педагогіка;
Правознавство;
Психологія;
Системні науки та кібернетика;
Соціологія та політологія;
Сфера обслуговування;
Фізика, хімія, математика;
Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини;
Філологія;
Філософія.
Останній день подачі документів на участь: 25 вересня 2013 року
Час публікації і розсилки збірника: жовтень 2013 року
Організатори: Партнерство «Нова Освіта», Інститут освітньої та
молодіжної політики,
Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України
Контактна інформація: телефон оргкомітету: (063) 212-11-11
(Понеділок-п'ятниця, з 09:00 до 14:00, субота, з 09:00 до 13:00, час
київський).
E-mail: novaosvita@gmail.com Web: http://www.novaosvita.com.ua [1]
Всю необхідну та додаткову інформацію про заплановані на
науково-практичні інтернет-конференції, Ви можете знайти на нашому сайті
www.novaosvita.com.ua
_____________________________________________________________________________

Інформаційні повідомлення щодо проведення наукових форумів знаходяться у
відділі науково-технічної інформації
(Н.І. Фречка) тел. 3-35-45

