
Наукове видавництво Порталу «Футуролог» (http://futurolog.com.ua/publish) 
запрошує представників наукової спільноти (вчених, викладачів, дослідників, 
аспірантів, пошукачів, магістрів, студентів), представників бізнесу, віртуальної 

спільноти, а також засобів масової інформації взяти дистанційну участь у 
заході: 

 
 

Міждисциплінарний футурологічний форум  
УПРАВЛІННЯ МАЙБУТНІМ  

НА СТИКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ 
15-17 липня 2016 р. 

 
 
 
Капіталізм базується на 
можливостях доступу до 
обмежених ресурсів, що робить 
одних суб’єктів ринку багатше, 
інших – бідніше. Людство багате на 
свій головний і необмежений 
ресурс - інтелектуальний. Ще є час 
інвестувати його у майбутнє 
шляхом поєднання індивідуальних 
інтелектів у Колективний Розум. 
Зараз важливим є пошук нових 
напрямів та інструментів розвитку з 
метою побудови бажаного 
Майбутнього и попередження 
можливих катастроф. 
 
 

Усі разом ми можемо і повинні змінити існуючий у суспільстві настрій футурофобії на 
впевнену футурологію. Це можливо зробити за допомогою широкого висвітлення 
думок представників різних напрямків наукового і суспільного життя у напрямку пошуку 
інструментів управління Майбутнім. Саме тому ми запрошуємо до обговорення питань 
Майбутнього представників дуже широкого кола зацікавлених осіб різних поколінь і 
точок зору, яких ми прагнемо поєднати за віртуальним круглим столом. 
 
Тематика Форуму: 

1. Майбутнє в умовах інформаційного суспільства. 
2. Фундаментальна фізика не фундаментальна? 
3. Нові хімічні елементи таблиці Д.І. Менделєєва. Хімія і життя. 
4. Інформаційна безпека. 
5. Альтернативна і традиційна енергетика: геліо-, вітро-, ядерна і атомна 

енергетика. 
6. Нанотехнології. 
7. Біотехнології: молекулярна біологія і генна інженерія. 
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8. Науково-технічний прогрес: деградація або самозбереження? 
9. Штучний інтелект. 
10. Комунікації майбутнього: соціальні мережі, рекламоносії, нові інструменти та 

ідеології. 
11. Економіка майбутнього: перспективні види діяльності. 
12. Нові типи фінансових інститутів. 
13. Трансформація підприємництва: малий бізнес, промисловість, корпорації. 
14. Науки про життя: безсмертя, нові хвороби, трансплантація органів. 
15. Віруси та епідемії – загроза чи комерціалізація? 
16. Освіта: інноваційні виклики. 
17. Екологія і суспільство споживання. 
18. Транспорт майбутнього: інтегровані високошвидкісні транспортні системи. 
19. Робототехніка і майбутнє ринку працевлаштування. 
20. Ваш варіант для широкого обговорення, з Вашої точки зору, важливий для 

управління Майбутнім. 
 

Формат участі у роботі Форуму: дистанційний. 
 
Робочі мови: українська, російська, англійська. 
 
Прийом матеріалів: до 14.07.2016 р. включно. 
 
Матеріали Форуму (статті і тези доповідей учасників) будуть опубліковані на порталі 
«Футуролог» (futurolog.com.ua) окремим збірником. 
 
 

Подача матеріалів і реєстрація 
Для участі в роботі Форуму і публікації тез чи статей необхідно до 14 липня 2016 р. 
надіслати на електронну адресу info@futurolog.com.ua: 

1. заявку у електронному вигляді (зразок Заявки див. нижче у додатку). Заявку на 
участь у Форумі також можна подати через Портал «Футуролог» на сторінці 
http://futurolog.com.ua/publish/registracia.phtml; 

2. тези чи статтю в електронному вигляді, оформленні у відповідності з технічними 
вимогами (див. нижче); 

3. після отримання від Оргкомітету підтвердження про прийняття матеріалів і 
реквізитів для сплати організаційного внеску необхідно сплатити і надіслати 
скан-копію (чи фото) квитанції (чеку чи платіжного доручення) про сплату 
організаційного внеску.  

 
Організаційний внесок 

Розуміючи складну економічну ситуацію у країні, організаційний внесок для учасників з 
України ми зробили максимально символічним.  
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При необхідності учасники конференції можуть також додатково замовити 
Сертифікат, що підтверджує у паперовому вигляді електронну публікацію тез чи 
статей  на сайті Видавництва.  

Вартість публікації  
При реєстрації  

до 07 липня 2016 р. 
При реєстрації  

з 08 липня 2016 р. 
Для учасників з України 50 грн* 75 грн* 
Сертифікат (при 
необхідності), що 
підтверджує електронну 
публікацію  

20 грн 

*- за обсяг тез до 3-х сторінок. Кожна наступна сторінка зверх вказаного обсягу (для статей) сплачується 
додатково у розмірі 10 грн. 

Сплата організаційного внеску можлива тільки після отримання від Оргкомітету 
підтвердження про прийняття тез чи статті до публікації за реквізитами, що будуть 
надіслані на E-mail автора публікації. 

Сплату внеску можна зробити одним з наступних способів: 

 через касу будь-якого банку в Україні,  

 платіжним дорученням з розрахункового рахунку,  

 через платіжний термінал самообслуговування. 
 

Технічні вимоги до оформлення матеріалів: 
 
Тези чи статті слід надсилати у вигляді електронного файлу у форматі Microsoft Word 
(*.doc чи *.docx):  

- Обсяг – до 3 сторінок А4, кожна наступна сторінка зверх вказаного обсягу 
сплачується додатково у розмірі 10 грн за сторінку; орієнтація - книжна; шрифт – 
Arial, кегль -12 ; абзацний відступ – 1,25 см, міжрядковий інтервал -1; 
вирівнювання – за шириною; поля: верхнє, нижнє – 20 мм, праве, ліве – 20 мм. 

- Перший рядок - УДК. Шрифт – напівжирний, вирівнювання – за лівим краєм; 
- Другий рядок – назва доповіді, статті. Великі літери, шрифт –напівжирний, 

центрування; 
- Третій рядок - прізвище та ініціали автора (авторів). Шрифт – напівжирний, 

вирівнювання – за правим краєм; 
- Четвертий рядок (за бажанням) – науковий ступінь, вчене звання. Шрифт – 

курсив, вирівнювання – за правим краєм; 
- П’ята строчка (за бажанням) - електронна адреса, адреса у соціальній мережі. 

Шрифт – курсив, вирівнювання – за правим краєм; 
- Далі - текст статті чи тез. 
- Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній 

редактор формул у Microsoft Word for Windows). 
- Посилання на використані джерела у тексті оформлюються квадратними 

дужками - [2, с. 36], де перша цифра означає порядковий номер джерела у 
списку джерел, друга цифра – номер сторінки; 



- Список джерел оформлюється у відповідності зі стандартами бібліографічного 
опису (з застосуванням сервісу http://vak.in.ua) і розміщується наприкінці тексту. 
Заголовок списку (References) - шрифт напівжирний, вирівнювання – по центру. 
Список – нумерований, арабськими цифрами із крапкою, вирівнювання – по 
ширині. 

Автори, що подали  матеріали для публікації, погоджуються, що: 
 відповідальність за достовірність поданої у своєї праці інформації, несе 

автор; 
 автори зберігають за собою усі авторські права і одночасно надають 

Порталу «Футуролог» futurolog.com.ua право першої публікації, що дозволяє 
розповсюджувати даний матеріал із вказівкою авторства і першої публікації 
на Порталі «Футуролог» futurolog.com.ua. 

 
Про отримання матеріалів статті чи тез Оргкомітет обов’язково надішле 
підтвердження на Е-mail, вказаний при реєстрації, протягом 3-х днів. 

 
 
Організаційний і редакційний комітет Форуму  
Life:        +38 (093) 971-13-35,  
Kyivstar: +38 (067) 990-67-67 
E-mail:    info@futurolog.com.ua 
http://futurolog.com.ua/publish  

ВК: http://vk.com/startup.futurolog 
 
 

Додаток 1 
Заявка Учасника Форуму 

«Управління Майбутнім на стику технологічних укладів»  
15-17 липня 2016 року 

Україна. Київ 
 

ПІБ (повністю) / First-name, name(in 
full)  

Назва статті чи тез / Title of report*  

Телефони /Telephone * 
Робочий 

 

Мобільний 

 

E-mail  

Потреба у Сертифікаті 
 Сертифікат потрібен 

 Сертифікат не потрібен 

Поштова адреса з індексом (для 
пересилання Сертифікату за 
потребою) / Mailing address with an 
index 
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