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Усі пункти обов’язкові для 

заповнення! 

 

Надіслані Вами матеріали вважаються 

прийнятими за умови отримання від 

оргкомітету конференції 

підтвердження на Ваш e-mail 
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РЕАЛІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ 

АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 

 

Сучасна економіка передбачає активну участь у 

ній держави як суб'єкта ринкових відносин, так і 

регулюючого органу… 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо до участі в конференції 
науково-педагогічних працівників, 
науковців, докторантів, аспірантів, 

студентів, представників органів влади, 
громадських організацій та підприємств 

 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
17.04.2015 – кінцевий термін подання тез 

23-24.04.2015 – проведення конференція 

29.05.2015 – вихід із друку збірника тез 
 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Облік, аналіз і аудит: дослідження, наука 
та практика: 
- Інституційні засади впровадження МСФЗ; 
- Інформаційні системи обліку і економічного 
аналізу в оцінці ефективності 
функціонування підприємства; 
- Перспективи розвитку аудиторської 
діяльності в Україні. 
Впровадження інновацій в економіку і 
управління: 
- Реформування системи менеджменту в 
Україні; 
- Управління інноваційними та 
інвестиційними процесами; 
- Пріоритети розвитку логістики в умовах 
глобалізації; 
- Глобальна економіка та міжнародні 
економічні відносини. 
Досвід застосування та перспективи 
впровадження інновацій у вищій школі: 
- Інноваційний освітній менеджмент; 
- Управлінські та інноваційні технології у 
підготовці економістів; 
- Методика викладання гуманітарних та 
правових дисциплін у ВНЗ; 
- Організація інноваційної діяльності у 
межах міжнародних освітніх проектів та 
програм. 

 

УМОВИ УЧАСТІ 

1. Конференція проходитиме на 

базі ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

2. Робочі мови конференції – 

українська, російська, англійська 

3. Форма участі в конференції – 

очна і дистанційна 

4. Не пізніше встановленого 

терміну (17.04.2015) подати на ел. 

адресу nauka_fem@ukr.net : заявку, 

тези, скановану копію квитанції. У темі 

повідомлення вказати тему «Матеріали 

на конференцію 23.04.2015» 

5. Файли назвати за прикладом: 

Petrenko_zayavka; Petrenko_tezy; 

Petrenko_oplata 

6. За результатами конференції 

вийде збірник доповідей із 

присвоєнням кодів УДК, ББК та ISBN 

7. Збірник тез буде розміщений 

для обговорення на сайті інституту в 

розділі конференції (http://nati.org.ua/ 

content/konferenciji) 

8. Кожному учаснику будуть 

надіслані: програма конференції, 

збірник доповідей та сертифікат 

учасника 

9. Учасники із зарубіжних 

держав можуть надсилати матеріали 

для безкоштовної публікації за умови 

надсилання лише електронного 

варіанту матеріалів. 

 

 

ОПЛАТА ОРГВНЕСКУ 
Оргвнесок конференції для учасників 

становить 100 грн.  Вартість додаткового 
примірника збірника з розсилкою складає 
50 грн. 

Реквізити для оплати оргвнеску 
Благодійний фонд «Перспектива 

розвитку Ніжинського агротехнічного 
інституту» 

Код ЄДРПОУ 34721801, 
р/р № 26007101148 в Центральному 

Ніжинському відділенні ПАТ 
«Райффайзен Банк Аваль» 

МФО 380805 
Призначення платежу: за участь у 

міжнародній конференції ФЕМ від ПІБ 
 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

1. Учасник має право надіслати лише одну 
доповідь, яка раніше не публікувалася. 
2. Максимальна кількість авторів – три 
особи. 
3. Обсяг тез – до 4-х сторінок, які не 
нумеруються 
4. Формат А4, розмір усіх полів 20мм. 
5. Гарнітура – Times New Roman, кегль – 
14, міжрядковий інтервал – 1,5, 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) 

10. Зразок оформлення тексту тез 
наведено на іншому боці аркуша. 

http://nati.org.ua/%20content/konferenciji
http://nati.org.ua/%20content/konferenciji

