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Шановні колеги! 
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» та 
Індустріально-економічний коледж ім. академіка Г.Г. Сейткасимова, 
Республіка Казахстан з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-
дослідницьких робіт запрошують науковців прийняти участь у роботі групи 
авторів з метою підготовки колективної монографії: 

 

«СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОЇ 
СФЕРИ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАУКИ І ПРАКТИКИ» 

 

(в рамках комплексної теми дослідження «Управління природними ресурсами 
сільськогосподарських підприємств: обліково-контрольний аспект») 

 

Обґрунтування теми монографії 
Монографія присвячена дослідженню методологічних і практичних питань 

стратегії економічного розвитку суб’єктів господарювання аграрної сфери. В 
основу дослідження покладено розкриття природи, змісту і наслідків 
трансформаційних перетворень галузі сільського господарства та їх впливу на 
навколишнє природне середовище. Розглянуто концептуальні основи сталого 
розвитку підприємств галузі і розкрито сучасний механізм обліково-
контрольного забезпечення управління природними ресурсами підприємств 
сільського господарства. Обґрунтовано шляхи підвищення ефективності 
законодавства і управлінської діяльності щодо забезпечення раціонального 
використання природних ресурсів в процесі виробництва, зберігання і 
реалізації сільськогосподарської продукції. 

 

У монографії плануються наступні розділи: 
Розділ І. Теоретико-методичні засади стратегії економічного розвитку 

суб’єктів аграрної сфери. 
Розділ ІІ. Трансформація та оцінка розвитку підприємств аграрного 

сектору. 
Розділ ІІІ. Обліково-аналітичне забезпечення сталого економічного 

розвитку в умовах трансформаційних перетворень. 
Розділ ІV. Організаційно-інформаційне та правове забезпечення 

управління природними ресурсами сільськогосподарських підприємств. 
Розділ V. Соціально-гуманітарні та демографічні аспекти підготовки 

фахівців аграрного сектору економіки. 
Розділ VІ. Моделювання системи управління розвитком підприємств 

аграрної сфери. 
 

Контрольні дати: 
– формування авторського колективу – до 30.09.2017 р. (заявка) 
– надання авторами матеріалів для розгляду організаційним комітетом – до 

31.10.2017 р. (матеріали) 
– розсилка монографії авторам – до 30.11.2017 р. 



До публікації приймаються роботи, які відображають результати 
досліджень за запропонованою тематикою. 

 

Вимоги до матеріалів монографії 
Ø Стаття подається українською, російською або англійською мовами. 

Додатково для публікацій англійською мовою, окрім електронного варіанту, 
надсилається стаття у паперовому вигляді завірена викладачем (англійської мови) 
чи у відділі перекладів; 

Ø Стаття повинна представляти собою цілісний матеріал наукового 
змісту, наявність в ньому елементів наукової новизни, які мають теоретичну, 
методичну або практичну цінність. Викладені наукові положення 
обґрунтовуються, супроводжуються конкретними пропозиціями щодо 
поліпшення існуючого стану. 

Ø Обов'язкові посилання на джерела. Бібліографічний опис 
оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Зноски не допускаються! 

Ø Для молодих науковців (аспірантів, здобувачів наукового ступеня 
кандидата наук) обов’язкова рецензія доктора наук (назва файлу: 
review_Ivanov). 

 

Вимоги до оформлення та подання матеріалів монографії 
– Обсяг 10–30 повних сторінок формату А4.  
– Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм. 
– Гарнитура: Times New Roman, кегль – 14, міжстрочний інтервал – 1,5, 

абзац – 1,25 см. 
– З правої сторони напівжирним шрифтом – прізвище та ініціали автора 

(авторів), нижче – курсивом науковий ступінь, наукове звання, назва установи. 
– Нижче – через один інтервал – назва (великими літерами напівжирним 

шрифтом по центрі). 
– Нижче – через один інтервал – короткий вступ (1–2 сторінки), розділи (не 

менше 2-х, рівнозначних за обсягом), висновки (1 сторінка). 
– В кінці тексту – через один інтервал – наводиться Література 

(напівжирним шрифтом по центру), не менше 5 джерел розміщених у порядку 
згадування або у алфавітному порядку. 

Серед використаних джерел обов’язковим є посилання на зарубіжні 
джерела, а також на наукові праці за останні три роки. 

– Формули, символи, змінні, які зустрічаються в тексті повинні бути 
набрані як об'єкти Microsoft Equation. 

– Рисунки, діаграми, таблиці, блок-схеми повинні бути чіткими та 
компактними, оформлюються з використанням інструментів Microsoft Word 
(шрифт Times New Roman; розмір кегля – 12; міжрядковий інтервал – 1,0; 
використання чорно-білої гами без фону). Усі рисунки, діаграми, таблиці, блок-
схеми розміщуються посередині та повинні мати назву. Назва та номери 
рисунків вказуються під рисунком (Рис. 1. Назва), назви і номери таблиць – над 
таблицями (Таблиця 1. (вирівнювання по правому краю) Назва (з нового рядка, 
вирівнювання по центру)). Таблиці, схеми, рисунки, формули, графіки не 
повинні виходити за межі вказаних полів. Посилання у тексті на рисунки і 



таблиці оформлюється так: як наведено у рис.1, у табл. 1. 
Рисунки, діаграми, таблиці створюються з використанням чорно-білої 

гами. Не допускаються скановані рисунки і таблиці, використання кольору і 
фону. 

– Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну 
адресу оргкомітету nauka_feml@ukr.net авторську довідку (назвати за прикладом: 
Application_Surname); текст матеріалів (назвати за прикладом: Article_Surname); 
відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску (назвати за прикладом: 
Receipt_Surname). 

– При отриманні матеріалів оргкомітет протягом двох днів надсилає на 
електронну адресу автора повідомлення «Матеріали отримані». Авторам, які 
не отримали підтвердження про отримання матеріалів оргкомітетом, прохання 
продублювати заявку. 

Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог 
та подані у зазначений термін. 

 

Фінансові умови 
Вартість однієї сторінки публікації в монографії: 
– електронний примірник монографії у PDF форматі надісланий 

електронною поштою (без пересилки автору паперового примірника) – 20 грн 
за сторінку* 

– електронний та друкований примірник монографії (з пересилкою автору 
паперового примірника) – 35 грн за сторінку* 

*витрати: організаційні, на редагування, формування монографії, друк, 
розсилка по бібліотеках. 

Реквізити для оплати участі в монографії надсилаються після прийняття 
рішення оргкомітетом про їх включення до колективної монографії. Протягом 
п'яти робочих днів автор має надіслати на електронну адресу оргкомітету 
скановану копію квитанції (У призначенні платежу необхідно вказати: публікація 
матеріалів у колективній монографії). 

На кожну статтю незалежно від кількості співавторів надсилається один 
примірник монографії. Вартість додаткового примірника – 130 грн (з 
урахуванням пересилки). 

Монографія видається з присвоєнням їй УДК, ББК та Міжнародного 
стандартного номеру (ISBN), а також передбачена розсилка її примірників у 
провідні бібліотеки та ВНЗ України, щоб із результатом досліджень мало 
можливість ознайомитися широке коло зацікавлених читачів: науковців, 
аспірантів, студентів. 

 

Редакційна колегія: 
Лукач В.С. – кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник 

народної освіти України, відмінник освіти України, відмінник аграрної освіти та 
науки; 
Марданов Т. К. – магістр економічних наук, директор Індустріально-

економічного коледжу ім. академіка Г.С. Сейткасимова, Республіка Казахстан; 
Столяренко О.М. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
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бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут»; 
Прадун В.П. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

менеджменту та логістики ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
інститут». 

 
Контактні особи:  
Македон Галина Миколаївна 
Тел.: +380684675233, +380638039915 
Кушніренко Олександр Анатолійович 
Тел.: +380971442578 
 

E-mail:  nauka_feml@ukr.net 
 

Організатори: 
Факультет економіки, 
менеджменту та логістики 
ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут» 
вул. Шевченка, 10, каб. 132 
м. Ніжин, 16600 

 
Авторська довідка 

для прийняти участі у написанні колективної монографії: 
«Стратегія економічного розвитку суб’єктів аграрної сфери: актуальні 

питання науки і практики» 
 

Прізвище, ім'я, по батькові  
Науковий ступінь, вчене звання, посада, 
установа (організація, навчальний заклад), 
місце роботи наукового керівника (для осіб, 
які не мають наукового ступеню) у такому 
форматі (див. праворуч) 

к.е.н., доцент, доцент кафедри 
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, 
ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут», Україна 

Назва статті   
Розділ видання №   
В якому вигляді Ви бажаєте отримати 
примірник монографії: 

Друкований / електронний PDF 

Поштова адреса 
(для відправлення матеріалів)  
у такому форматі (див. праворуч) 

ПІБ отримувача 
Вулиця, № будинку, № квартири 
Місто 
Індекс 

Потреба у додаткових збірниках монографії 
(вказати кількість) 

 

Поштова адреса для надсилання додаткових 
збірників монографії  
у такому форматі (див. праворуч) 

ПІБ отримувача 
Вулиця, № будинку, № квартири 
Місто 
Індекс 

Е-mail:  
Телефони (мобільний, домашній, робочий)  
Дата заповнення  
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Іванов І.І. 

доктор економічних наук, професор 

професор кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

 

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

 

Вступ. Світова цивілізація вже знаходиться в другому десятилітті нового 

тисячоліття, однак наша уява про наслідки економічної діяльності людства 

залишається повністю не усвідомленою. Текст …….. 

 

Розділ 1. Сутність креативного управління як соціально-економічної 

категорії 

Для досягнення еклого безпечного розвитку агропродовольчої сфери на 

земельні ресурси покладається виконання трьох функцій: екологічної, 

економічної, соціальної. Текст ……..  

Таблиця 1. 
Джерела надходження коштів 

Джерело Опис Частка коштів 
   

 

Висока розораність сільськогосподарських земель є наслідком їх 

інтенсивного використання за рахунок збільшення витрат на одиницю площі 

розораності з метою отримання більших обсягів виробництва продукції, а не 

через підвищення урожайності культур завдяки раціональному використанню 

виробничих ресурсів. Текст …….. 

 

Розділ 2. Підвищення ефективності креативного корпоративного 

управління у сфері послуг 

Розгляд земельних ресурсів у контексті природного середовища 

актуалізує питання про співвідношення понять «природні ресурси», «природні 

ЗРАЗОК 



умови» та «природній фактор», яке розширює розуміння сутності екологічної 

парадигми як такої. Текст …….. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 1. Джерела інформації податкового менеджменту (узагальнено 

автором на підставі [2]) 

 

Основними причинами виснаження ґрунтів є: недотримання сівозмін; 

використання старих агротехнологій та застарілої техніки; недотримання 

наукових засад сільськогосподарської діяльності; значне скорочення внесення 

мінеральних та органічних добрив тощо. Текст …….. 

 

Висновки. Отже, одні й ті самі компоненти природного середовища 

можуть бути ідентифіковані в різних випадках як природні ресурси та природні 

умови. Текст …….. 

 

Література: 

1. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. – 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua  

2. Марушевський Г. Б. Глобальні екологічні проблеми та їх актуальність 

для України / Г. Б. Марушевський // Екологічний вісник. – 2014. – № 4. – С. 29–

31.  

3. Фурдичко О. І. Екологічні основи збалансованого розвитку агросфери в 
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