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Публікація результатів досліджень є надзвичайно важливим інструментом 

у відображенні зростання наукового та професійного потенціалу студентів, 

аспірантів, докторантів, здобувачів, молодих фахівців, викладачів, науковців та 

інших зацікавлених осіб. Це стимулює інноваційну активність молодих вчених 

та викладачів вищих навчальних закладів, залучає молодь в активне 

обговорення проблем, що носять державний і світовий характер. З'являється 

безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують уваги наукової 

громади. 
 

Проведення міжнародних науково-практичних конференцій сприяє розвитку 

наукової співпраці України з іншими країнами, поширення наукової інформації, 

встановлення зв'язків між українськими та зарубіжними вищими навчальними 

закладами. Співпраця та спільні зусилля допоможуть нам зробити значний внесок в 

розвиток української науки, сформувати якісну наукову базу та віднайти відповіді на 

найактуальніші питання сучасності.  

 

 

Матеріали конференції опубліковуватимуться в 
 

ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ΛΌГOΣ» 
 

 



У РАМКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРАЦЮВАТИМУТЬ ТАКІ СЕКЦІЇ: 
 
 Економічні науки 
 Сільськогосподарські науки 
 Державне управління та екологія 
 Юридичні науки 
 Політичні науки 
 Технічні науки та інформаційні технології 
 Фізико-математичні науки 
 Хімічні науки 
 Біологічні науки 
 Медичні науки 
 Фармацевтичні науки 
 Ветеринарні науки 
 Психологічні та соціологічні науки 
 Філософські науки 
 Філологічні науки 
 Педагогічні науки 
 Соціальні комунікації та культурологія 
 Архітектура та мистецтвознавство 
 Історичні науки 
 Географічні науки 
 Геологічні науки 
 Антропологія та археологія 
 Військові науки, національна безпека та спорт 

 

Збірник «ΛΌГOΣ» містить усі необхідні атрибути (індекси УДК, 
ББК, ISBN). Здійснюється розсилка примірників до Книжкової 
палати та основних наукових бібліотек України.  

 
Бібліографічний опис матеріалів, опублікованих в збірнику 

наукових праць «ΛΌГOΣ» реєструється в «Google Академії», тож 
Ви маєте змогу відслідковувати статистику цитування своїх 
робіт.    
 
 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:  
 
Місце проведення конференції:                         м. Дніпро, Україна 

Дата проведення конференції:                            19 червня 2017 рік 
    Прийом матеріалів:                                                      до 17 червня (включно) 

    Дата розміщення електронної версії:                          19-20 червня 
    Дата розсилання друкованих збірників:                     до 29 червня 

Офіційні мови конференції:                                   українська, російська,  
                                                                                англійська, німецька,  
                                                                                польська, французька,  
                                                                                італійська та іспанська.  

Форма проведення конференції:                         дистанційна. 
    
 
 
 
 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:  
 
    До 17 червня 2017 року (включно) необхідно: 

 оформити матеріали відповідно до ВИМОГ конференції; 
 сплатити організаційний внесок за РЕКВІЗИТАМИ; 
 заповнити «АНКЕТУ АВТОРА» на сайті, прикріпивши 

матеріали та копію квитанції про оплату. 
*Натисніть на текст, написаний великими літерами для того, щоб перейти за посиланням.  

 

Роботи рецензуються протягом 2-6 годин.  
Збірник надсилається учасникам заходу на поштову адресу, 

вказану в анкеті, протягом 5-10 робочих днів з дня проведення 
конференції.  

Електронні версії кожного випуску опубліковуватимуться на сайті 
«ukrlogos.in.ua» в день або, найпізніше, на наступний день після 
проведення конференції.  
 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=jvij4twAAAAJ&hl=ru
http://ukrlogos.in.ua/Terms_of_publication_and_payment_RU.html
http://ukrlogos.in.ua/Terms_of_publication_and_payment_RU.html
http://ukrlogos.in.ua/To_submit_a_report_RU.php
http://ukrlogos.in.ua/


ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ:  
 
Розраховується «КАЛЬКУЛЯТОРОМ ВАРТОСТІ» на нашому сайті. 
 

Публікація та лише електронний збірник: 
 від 55 грн. до 100 грн. (залежно від кількості сторінок); 

Публікація, включаючи пересилку, електронний та друкований збірник: 
 від 120 грн. до 165 грн. (залежно від кількості сторінок); 

 

Вартість сертифікату учасника (за бажанням):             15 грн. 
 

Вартість додаткового збірника (за бажанням):            80 грн. 

      

Вартість усіх послуг обумовлена лише прямими витратами на їх 
створення, та покриває витрати, пов’язані з друком, поштовою 
пересилкою, робою рецензентів, дизайнерів-верстальників тощо. 

 
 
 
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ:  
 
Отримувач:                             ГО «Європейська наукова платформа» 
Банк:                                          «ПриватБанк» 
МФО:                                          302689 
Код ЄДРПОУ / ДРФО:                39965941 
Номер рахунку отримувача:   2600 9055 324 296 
Номер карти:                             5169 3305 0548 3617 
Призначення платежу:   За публікацію матеріалів від *П.І.Б* 
 

Оплата здійснюється в будь-який зручний для Вас спосіб (у касі банку, 
через термінал, за допомогою електронних систем грошових переказів 
тощо). При оплаті не забудьте вказати призначення платежу! 

Якщо Ви плануєте подати на одну конференцію декілька доповідей, Ви 
можете здійснити оплату одним платежем. 

На одну конференцію можна надіслати не більше 8 доповідей, та не більше 5 
доповідей в одну секцію! 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: 
 
Обсяг:                                            1-10 сторінок (включно); 
Розмір сторінки:                        А4; 
Орієнтація сторінки:               книжкова; 
Розмір полів:                                всі по 2 см.; 
Допустимий шрифт:               Times New Roman, 14 кеглів; 
Табличний текст:                     Times New Roman, 12 кеглів; 
Міжрядковий інтервал:           полуторний (1,5); 
Вирівнювання:                             по ширині; 
Абзацний відступ:                     1 см.; 
Рисунки, таблиці та схеми розміщуються безпосередньо після тексту, 

де згадуються вперше, або на наступній сторінці. Формули набираються за 
допомогою редактора формул в Microsoft Word. Посилання на джерела 
(не менше 2) мають вигляд:  

                                                         для друкованих джерел:    [1, c. 101], 
                                                         для електронних джерел:  [1]; 
Нумерація сторінок та автоматична розстановка переносів відсутні. 
Список використаних джерел оформлюється відповідно до вимог ВАК.  

 
 

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: 
 

 Назва доповіді – великі літери, шрифт напівжирний, 14 кеглів, 
вирівнювання по центру; 

 Прізвище, ім’я та по батькові автора(-ів) (не більше двох) – шрифт 
напівжирний, 14 кеглів, вирівнювання по правому краю; 

 Прізвище та ініціали наукового керівника (за наявності) – шрифт 
звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по правому краю; 

 Навчальний заклад/місце роботи, держава – шрифт курсив, 14 
кеглів, вирівнювання по правому краю; 

 Текст доповіді – шрифт звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по 
ширині; 

 Список використаних джерел – шрифт звичайний, 14 кеглів, 

вирівнювання по ширині.  

http://ukrlogos.in.ua/Terms_of_publication_and_payment_UA.html
http://vak.in.ua/do.php


 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ТА ЙОГО РОЛЬ  

 

Іванов Дмитро Георгійович 

Науковий керівник: д.е.н., професор Петров В.І.  

Національний гірничий університет, Україна 

 

 Питома вага податку на прибуток у 2015 році в 

порівнянні з 2014 роком знизилась на 13,4%, а у 

порівнянні з 2013 на цілих 36,8% (табл. 1).  

 Таблиця 1. 

 

Показники надходження податку на прибуток 

54 925,3 40 065,4 34 704,5 

 

У 2015 році спостерігається спад рівня податкових 

надходжень з одночасним недовиконанням плану (рис. 1). 

 
Рис. 1. Надходження податку на прибуток 

 

Список використаних джерел:  

1.  
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Факт План

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 
 
Поштова адреса:            вул. Дубовецька 3, офіс №3, м. Вінниця, Вінницька  

                                            область, Україна, 21012.  

Електронна адреса:       questions@ukrlogos.in.ua 

Телефон:                           +38 098 1948380; +38 063 6241556 

Офіційний сайт:              ukrlogos.in.ua 

 
 
 
 

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ! 
 
 
 
 
 

Голова організаційного комітету 
Голденблат М.А. 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: 

 

 

http://ukrlogos.in.ua/

