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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас 8 грудня 2022 року 
до участі в роботі 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«МІЖГАЛУЗЕВІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: 
МОЖЛИВОСТІ ТА ВАРІАНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ» 



Форма проведення: онлайн-конференція на платформі Zoom 
http://surl.li/alhza 
Ідентифікатор конференції: 
884 9856 7182 
Код доступу: NATI 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Для участі у роботі конференції необхідно до 01 грудня 2022 року заповнити 
анкету учасника та прикріпити тези конференції  

Для науково-педагогічних 
працівників, наукових співробітників, 

аспірантів 
https://forms.gle/aTAajrqvvus2B2AL8 

Для студентів 
https://forms.gle/Vgq9pinFAWvbQcsQ8 

Участь у роботі конференції БЕЗКОШТОВНА 
За результатами конференції буде опубліковано електронний науковий 

збірник із присвоєнням кодів УДК та ISBN.  
Збірник тез буде розміщений для обговорення на сайті інституту в розділі 

«Наукова та інноваційна діяльність – результати конференцій» (http://nati.org.ua/
content/2022-rik)

 
.  
Кожному автору будуть надіслані електронний варіант програми конференції, 

наукового збірника та сертифіката учасника. 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Трансформація продовольчої безпеки в Україні.
2. Digital-агро: тренди та проблеми.
3. Біотехнологія в сучасному світі: користь і ризики
4. Регіональна економіка і збалансоване природокористування
5. Обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання в умовах
сталого розвитку 
6. Міждисциплінарний підхід у підготовці майбутніх фахівців у ЗВО.
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Програма роботи конференції:  
9:30 – 10:00 – підключення та реєстрація учасників конференції ; 
10:00 – 10:30 –відкриття конференції; 
10:30 – 13:00 – пленарне засідання, дискусія учасників конференції; 
13:30 – 16:0 – робота напрямів. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 
- обсяг тексту: 2-3 сторінки (включно) зі списком використаних джерел. 
- прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, установа 
– у правому верхньому куті;
- назва тез доповіді – по центру, всі літери великі; 
- текстова частина; 
- список використаних джерел (не більше 5 джерел). 
Формат А- 4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman - 14, 
міжрядковий інтервал 1. 
Рисунки, діаграми, таблиці будуються з використанням чорно-білої гами. Усі  
рисунки і таблиці повинні мати назви. Для назв таблиць та рисунків 
використовується шрифт Times New Roman, 12 кегль. 
Файл тез назвати за прикладом: «Петренко».  
УВАГА! Тези, що надіслані пізніше вказаного терміну або без дотримання 
вимог, будуть повернені авторам. 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 
Шляхетний Сергій

к.е.н., доцент  
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ     ОПЕРАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ 
Тестова частина 

Список використаних джерел: 
1. Скорук О., Зубар І. Ефективність фермерських господарств України в аспекті
розмірів їх землекористування. Університетські наукові записки. 2013. № 2 (46). С. 
209- 218. 

КООРДИНАТОРИ ОРГКОМІТЕТУ: 
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Факультет агротехнологій та економіки 
16600, Україна, Чернігівська обл., м Ніжин, вул. Шевченка, 10,  ауд. 131. 

Тел.:  +38(068)467-52-33 – Македон Галина Миколаївна 
g.makedon@ukr.net
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