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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 
 

 
Міжнародної науково-практичної онлайн конференції 
«Стратегія розвитку агропромислового сектору: 

глобальні виклики і національні тенденції», 
яка відбудеться 

22 квітня 2021 року 
в м. Ніжин, Чернігівська обл., Україна 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо до участі в онлайн конференції 

науково-педагогічних працівників, науковців, докторантів, аспірантів, студентів, 
представників органів влади, громадських організацій та підприємств 

 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

1. Інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки, 
фінансів та оподаткування в аграрному секторі. 

2. Інноваційні програми і проекти в психології, педагогіці, освіті: 
інструменти і механізми в сучасному розвитку. 

3. Транспортні технології та логістика у сучасному АПК України 
4. Інноваційні технології виробництва та переробки с.-г. продукції . 

УМОВИ УЧАСТІ 
 

1. Конференція проходитиме на базі ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут» (м. Ніжин, Чернігівська обл., Україна). 

2. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. 
3. Форма участі в конференції – очна і дистанційна. 
4. Не пізніше встановленого терміну (15.04.2021) подати на ел.адресу 

Inna_b89@ukr.net : заявку, тези, скановану копію квитанції (або фото квитанції). 
У темі повідомлення вказати тему «Матеріали на конференцію. Петренко 
(прізвище автора)». 

5. Файли назвати за прикладом: Petrenko_zayavka; Petrenko_tezy; 
Petrenko_oplata.  

6. За результатами конференції вийде електронний збірник доповідей із 
присвоєнням кодів УДК, ББК та ISBN. 

7. Збірник тез буде розміщений для обговорення на сайті інституту в розділі 
«Результати конференцій». 

8. Кожному автору (або колективу авторів) будуть надіслані: електронний 
варіант програми конференції, збірника доповідей та сертифікат учасника. 

 
КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

15.04.2021 – кінцевий термін подання; 
22.04.2021 – проведення конференції; 
01.06.2021– розсилка матеріалів конференції 

 
 

 
 
 
 

http://nati.org.ua/content/2019-rik
http://nati.org.ua/content/2019-rik


ОПЛАТА ОРГВНЕСКУ  
Оргвнесок для учасників конференції становить 60 грн. Оргвнесок включає 

публікацію матеріалів та розсилку програми конференції, збірника матеріалів та 
довідки про участь. 

 
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ОРГВНЕСКУ 
ВП НУБіП України «НАТІ» 
ЄДРПОУ 34492238 

 код банку 37716092  
UA 708201720313281001201010737 

Призначення платежу: за участь у конференції від (П І Б) 
 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 
1. Учасник має право надіслати лише одну доповідь, яка раніше не 

публікувалася. (в тому числі і у співавторстві). 
2. Максимальна кількість авторів – три особи (включаючи наукового 

керівника). Для студентів обов’язково вказувати в тезах наукового керівника. 
3. Обсяг тез – до 3-х сторінок, які не нумеруються. 
4. Шрифт – TimesNewRoman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,0, абзац – 

1,25 см, розмір усіх полів 20 мм 
5. Використання ілюстративних матеріалів у тезах повинно бути мінімальним. 

Розмір шрифту у таблиці – 12, заголовок – 14. 
6. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний. 
7. Відповідальність за зміст та оформлення несе автор і науковий керівник (для 

студентів). 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
Петренко Ярослав  
студент 
Бойко Тетяна Іванівна 
к.е.н., доцент  
Національний університет біоресурсів і природокористування України 
м. Київ 
Україна 
Текст 

Список використаних джерел:  
1. Бурковська А. В. Проблеми та шляхи вирішення короткострокового 

кредитування агропідприємств в умовах ринку. Сталий розвиток економіки. 2018. №7. 
С. 277-279 

 
 

 
 



ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
  

Прізвище, ім’я, по батькові  

Наукова ступінь  

Вчене звання  

Посада  

Науковий керівник (для студентів)  

Наукова ступінь наукового керівника  

Вчене звання наукового керівника  

Місце роботи і посада наукового керівника  

Місце роботи (навчання)  

Назва доповіді, секція №,  
  Контактний телефон  

Е-mail  

Поштова адреса з індексом (на яку висилати збірник 
матеріалів) 

 

Форма участі (очна, дистанційна)  
 

 
За умови очної участі для вирішення всіх організаційних питань просимо 

звертатися безпосередньо до координатора конференції 
 

 
 

КОНТАКТНІ ДАНІ ОРКОМІТЕТУ 
 

Організатори:  
Факультет агротехнологій та економіки ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут» 
вул. Шевченка, 10, каб. 125  
м. Ніжин, 16600 

 
 

Координатор:  
Кулик Василь Петрович  
Тел.: +380682356565, 
Брюхачова Інна Дмитрівна 
Тел: 0678980716  
E-mail: Inna_b89@ukr.net 

 
 

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

 
 


