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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сталий інноваційно-креативний розвиток соціально-економічних 
систем», яка відбудеться 21 жовтня 2019 року  
м. Бережани, Тернопільська обл., Україна 

 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо до участі в конференції 
науково-педагогічних працівників, науковців, докторантів, аспірантів, 
магістрантів, студентів, представників органів влади, громадських організацій 
та підприємств  
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

1. Сталий розвиток соціально-економічних систем. 
2. Інноваційно-креативний розвиток соціально-економічних систем.  
3. Інноваційні аспекти екологізації розвитку аграрної сфери України. 
4. Розвиток обліково-аналітичного механізму в умовах трансформації 

економічної системи.  
5. Сучасні тенденції використання технологій та техніки для виробництва 

продукції АПК. 
6. Організаційно-технічні проблеми енергетики.  
7. Новітні електротехнології в агропромисловому виробництві.  
8. Енергозберігаючі технології в агропромисловому виробництві. 
9. Математичне моделювання та комп’ютерно-інформаційні технології.  
10.  Агроінженерія та біотехнології.  
11.  Соціальні та гуманітарні аспекти розвитку аграрної сфери. 



12.  Проблеми надійності та експлуатації машин і засобів механізації 
сільськогосподарського виробництва.  

13.  Перспективи розвитку садово-паркового господарства. 
 

 
УМОВИ УЧАСТІ 

 
1. Конференція проходитиме на базі ВП НУБіП України «Бережанський 
агротехнічний інститут» (м. Бережани, Тернопільська обл., Україна).  
2. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.  
3. Форма участі в конференції – дистанційна.  
4. Не пізніше встановленого терміну (18.10.2019) подати на ел. адресу 
bati.nauka@gmail.com: заявку, тези, скановану (або фото) копію квитанції. У 
темі повідомлення вказати тему «Матеріали на конференцію 21 жовтня 
2019».  
5. Файли назвати за прикладом: Sudomyr_zayavka; Sudomyr_article; Sudomyr_ 
oplata.  
6. За результатами конференції вийде  збірник доповідей із присвоєнням кодів 
УДК та ISBN.  
7. Кожному автору (або колективу авторів) буде надісланий електронний 
збірник доповідей.  
 
 
 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
18. 10. 2019 – кінцевий термін подання тез; 
31. 10. 2019 – розсилка збірника. 

 
ОПЛАТА ОРГВНЕСКУ 

Оргвнесок конференції для учасників становить 
100 грн – електронний варіант збірника  (для докторів наук – безкоштовно) 

 
 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ОРГВНЕСКУ 
Одержувач: 

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» 
Код 34492201 

Банк ГУДКСУ у Тернопільській області 
МФО 820172 

Рахунок № 31257219211844 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
1. Учасник має право надіслати лише одну доповідь, яка раніше не 
публікувалася.  
2. Максимальна кількість авторів – три особи (включаючи наукового 
керівника).  
3. Обсяг тез – 2 повні сторінки, які не нумеруються.  

mailto:bati.nauka@gmail.com


4. Формат А 4, розмір усіх полів 20 мм.  
5. Гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,0, абзац 
– 1 см.  
6. Використання ілюстративних матеріалів у тезах повинно бути мінімальним.  
7. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.  
8. Матеріали, які не відповідають установленим вимогам, розглядатися не 
будуть.  
9. Відповідальність за зміст та оформлення несе автор і науковий керівник (для 
студентів). 
 

 
 
 
 
 
 
 



ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

Судомир Світлана Михайлівна, 
д.е.н., професор кафедри економіки підприємства  

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 
м. Бережани,  

Україна  
 

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В 
УМОВАХ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ 
 

В сучасних умовах розвитку економіки розробка теоретичних положень 
спрямовується на осмислення понятійного категорійного апарату не з позицій 
абстрактної статичності, а динамічності. Така необхідність обумовлена: 
швидкою зміною розвитку соціально-економічних процесів, а відповідно і 
пріоритетних складових соціально-економічної цілісності; зміною кількісних і 
якісних параметрів в структурі складових соціально-економічної цілісності; 
зміною «цілісності сутності»; динамічним розвитком наукових ідей майже в 
усіх галузях економіки; динамічним розвитком різних організаційних 
формувань кооперативного, корпоративного, асоціативного, інтеграційного, 
функціонально-кластерного, програмно-цільового спрямування; несинхронним 
підходом до розвитку структурної, функціональної, ієрархічної концепції 
систем, що порушує гармонію в об’єкті дослідження як системної цілісності та 
ін. 

Розвиток слід розглядати як загальний процес в органічній єдності 
економічних, соціальних, екологічних і та інтелектуально-людських. Такий 
підхід є базовою методологічною основою формування системи управління 
розвитком соціально-економічних систем. Розвиток соціально-економічних 
систем можливо забезпечити шляхом комплексного підходу з використанням в 
єдиній системі теоретико-методологічних засад як локально функціональних 
економічних теорій [2, с. 41]. Основні напрямки розвитку соціально – 
економічних утворень як цілісності повинні охоплювати в органічній єдності 
макроекономічні, регіональні, територіальні, галузеві, господарюючих структур 
та функціональний ієрархічні рівні. Розв’язання проблем розвитку в 
перспективному плані повинно бути спрямовано на розв’язання екологічних, 
соціальних і економічних задач. 

 
Список використаних джерел  
1. Гудзинський О. Д., Судомир С. М., Гуренко Т. О.  Управління формуванням 

конкурентоспроможного потенціалу підприємств (теоретико-методологічний аспект):: 
[монографія]. К.: ІПК ДСЗУ. 2010. 212 с. 

2. Судомир С. М. Формування системи управління розвитком сільськогосподарських 
підприємств: теорія, методологія: [монографія]. К.: ЦП «Компринт». 2015. 483 с.  
 

 
 
 



ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

«Сталий інноваційно-креативний розвиток соціально-економічних 
систем» 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові   
Науковий ступінь   
Вчене звання   
Посада   
Курс, факультет (для студентів)  
Науковий керівник (для студентів)   
Науковий ступінь наукового керівника   
Вчене звання наукового керівника   
Місце роботи наукового керівника, посада   
Назва доповіді   
Тематичний напрям конференції  
Контактний телефон   
Е-mail   

Усі пункти обов’язкові для заповнення! 
 
 
 

КОНТАКТНІ ДАНІ ОРГКОМІТЕТУ 
Організатор:  
Відділ навчально-науково-інноваційної діяльності 
вул. Академічна, 20, м. Бережани   
Координатор:  
Судомир Світлана Михайлівна 
Тел.: +380971696605  

E-mail: bati.nauka@gmail.com 
 

Надіслані Вами матеріали вважаються прийнятими за умови отримання від 
оргкомітету конференції підтвердження на Ваш Е-mail 
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