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Шановні науковці, запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
Міжнародної науково-практичної конференції «Науково-
практичне вирішення продовольчої, енергетичної та 
соціально-економічної проблем розвитку суспільства в умовах 
фінансово-економічної кризи», яка відбудеться 27–28 лютого 
2015 року. 

На конференцію приймаються матеріали викладачів 
ВНЗ, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, 
магістрантів, представників органів державного і місцевого 
самоврядування, підприємств, фінансових установ, фахівців, 
які мають науково-практичні інтереси за тематикою 
конференції. До публікації приймаються наукові матеріали, які 
раніше не друкувалися. Усі учасники конференції з України 
будуть забезпеченні збірником тез конференції. 

 
 

Контактна інформація (Україна): 
Міжнародний інноваційний кластер «Конкурентоспроможність», 

вул. Тролейбусна, 12, к. 214, м. Тернопіль, Україна 
Телефон для довідок: +38 (096) 474-69-32 

Електронна адреса: konferencja_polska@klaster.org.ua 
Contact information (Poland): 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie 
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, Poland 

Tel: +48 (089) 525-76-84 



Організаційний комітет конференції: 

Tadeusz Wawak – prof. dr hab. 
Marek Bojarski – mgr inż. 
Antoni Parfinowicz – inż. 

Zdzisław Kamiński – mgr inż. 
Maria Getek – mgr inż. 

Joanna Szatkowska – mgr. 
Maria Suszko – mgr inż. 

Rafał Sobolewski – mgr inż. 
Barbara Skowronek – mgr inż. 

Marcin Cyrankowski – mgr. 

Maryla Płatek – mgr inż. 
Małgorzata Micińska-Wąsik – mgr. 

Mirosław Fesnak – mgr. 
Stanisław Bawoł – mgr inż. 

Антон Стельмащук – д.е.н., проф. 
Дмитро Неміш – к.е.н., с.н.с. 

Володимир Цуп – к.с-г.н., с.н.с. 
Віталій Нянько – к.е.н., доц. 
Ірина Івашків – к.е.н., с.н.с. 
Юрій Стельмащук – к.е.н. 

 
Для участі у конференції необхідно до 28 лютого 2015 р. надіслати на електронну адресу 

оргкомітету: konferencja_polska@klaster.org.ua тези та відскановану копію квитанції про 

сплату організаційного внеску. Обов’язково! Заповнити електронну довідку про автора. 

Назва надісланих файлів має включати в себе прізвище авторів латинськими літерами 

(Наприклад: Іvanov_Tezy.doc; Іvanov_Oplata.doc). 

Від оргкомітету обов’язково має надійти підтвердження про отримання і прийняття 

матеріалів до публікації протягом 2-3 днів після відправки матеріалів. 

На конференції планується обговорення за такими науковими напрямами: 
Економічний напрямок: економічна теорія та історія економічної думки; світове 
господарство і міжнародні економічні відносини; економіка та управління національним 
господарством; економіка та управління підприємствами; розвиток продуктивних сил і 
регіональна економіка; економіка природокористування та охорони навколишнього 
середовища; демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; гроші, фінанси і 
кредит; бухгалтерський облік, аналіз та аудит; статистика; математичні методи, моделі та 
інформаційні технології в економіці. 
Сільськогосподарський напрямок: історія сільськогосподарських наук; інженерно-
технічне забезпечення АПК; економіка та управління АПК; загальне землеробство; агрохімія; 
селекція і насінництво; овочівництво; плодівництво; виноградарство; рослинництво; 
кормовиробництво і луківництво; первинна обробка продуктів рослинництва; зоотехнія; 
лісове господарство; водні, біологічні ресурси та аквакультура; актуальні питання 
ветеринарної медицини та мікробіології; агрономія та агроекологія; землевпорядкування та 
кадастр. 
Технічний напрямок: прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка; 
машинознавство і машинобудування; обробка матеріалів у машинобудуванні; авіаційна та 
ракетно-космічна техніка; кораблебудування; прилади, електротехніка, радіотехніка та 
телекомунікації; інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація; металургія та 
енергетика; розробка корисних копалин і геодезія; хімічні технології; технологія харчової та 
легкої промисловості; транспорт; будівництво; безпека життєдіяльності; електроніка. 

Робочі мови конференції: польська, словацька, англійська, українська, російська. 

https://docs.google.com/forms/d/1vJe2A9yQ6_Xu996W0X-9FpD5QizRcIa-koLvo9CSGEI/viewform


Структура та вимоги до оформлення тез: 
Обсяг тез: 3-5 сторінок (включно); Текстовий редактор: Microsoft Word; Параметри сторінки – 
А4; Поля зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см; Шрифт – Times New Roman. 
Розмір шрифту – 14 пт; Міжрядковий інтервал – полуторний; Абзацний відступ – 1,25 см. 
 

 
Зразок оформлення тез доповіді: 
 

Секція: Фінансові механізми сучасного економічного розвитку. 
 

Колоколіч О.Т. 
аспірант кафедри обліку і аудиту, 

Хмельницький економічний університет, 
м. Хмельницький, Україна 

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИНКІВ ПАРТНЕРСТВА 
Текст текст текст…[1, с. 11] 

Список використаної літератури: 
1. Гончарук А. Новий підхід до управління ефективністю у промисловості України / 

Гончарук А. // Економіка України. – 2006. – № 11. – С. 36-46. 
 
• Тези, що не відповідають вимогам оформлення, не будуть прийняті до друку. 

 
 

Організаційний внесок: 
• Вартість участі в конференції – 120 гривень. Організаційний внесок включає: видання 

матеріалів, пересилку одного екземпляру виданих тез конференції авторові. 
 

Для учасників з України – банківським переказом: 
Одержувач ПП Стельмащук Антон Михайлович, код ІПН 1729201934 
Р/р 26003060501231 в ПАТ КБ «Приватбанк», Тернопільська філія 
МФО 338783, код ЄДРПОУ 21161919 
Призначення платежу: За послуги опублікування тез в збірнику від П.І.Б. автора. 
 
Publication fee: 
For foreign participants –money transfer only. 
The cost of the registration fee – $ 20 (print + mailing of collection) 
Money transfer companies: Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, Elecsnet, Coinstar, Unistream, 
Anelik, Allure, Zolotaya Korona 
 
 
 
 

 
Контактна інформація (Україна): 

вул. Тролейбусна, 12, к. 214, м. Тернопіль, Україна 
Телефон для довідок: +38 (096) 474-69-32 

Електронна адреса: konferencja_polska@klaster.org.ua 
Contact information (Poland): 

ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, Poland 
Tel: +48 (089) 525-76-84 
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