ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у
роботі IV-ї Всеукраїнської інтернетконференції молодих вчених та студентів

“Екологічні та соціально-економічні
аспекти розвитку економіки в
умовах євроінтеграції”
яку проводить
кафедра економіки підприємств
Миколаївського національного
аграрного університету

17-19 травня 2017 року
Метою конференції є ознайомлення з
результатами наукових досліджень та обмін
думками щодо сучасних проблем та
особливостей розвитку економіки окремих
регіонів України та країни в цілому
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ
КОНФЕРЕНЦІЇ (СЕКЦІЇ):
Секція 1. Екологізація економіки та
освіти як чинник стійкого розвитку
суспільства
Секція 2. Регіональні аспекти стійкого
розвитку агропромислового комплексу та
сільських територій
Секція 3. Глобалізаційні процеси
економіки та їх вплив на розвиток окремих
регіонів
Секція 4. Демографічні та міграційні
проблеми регіонів України
Секція
5.
Державне
управління:
удосконалення та розвиток
Секція 6. Особливості бухгалтерського
обліку
та
фінансового
забезпечення
розвитку економіки на макро- та мікрорівні

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Новіков О.Є. – д.е.н., професор, проректор з
наукової роботи МНАУ
Шебаніна О.В. – д.е.н., професор, декан
факультету менеджменту МНАУ
Єрмаков О.Ю. – д.е.н., професор кафедри
аграрної
соціології
та
розвитку
села
Національного університету біоресурсів і
природокористування України
Данилко В.К. – д.е.н., професор кафедри
економіки
Житомирського
державного
технологічного університету
Котикова О.І. – д.е.н., професор, завідуюча
кафедрою економіки підприємств МНАУ
Коваленко Г.В. – к.е.н., асистент кафедри
економіки підприємств МНАУ
Крилова І.Г. – к.е.н., доцент кафедри
економіки підприємств МНАУ
Мельник І.О. – к.е.н., доцент кафедри
економіки підприємств МНАУ
Олійник Т.Г. – к.е.н., старший викладач
кафедри економіки підприємств МНАУ
Христенко О.А. – к.е.н., доцент кафедри
економіки підприємств МНАУ

ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ:
1. Форма участі у конференції заочна.
2. Тези доповідей направляються лише в
електронному вигляді.
3. Робочі мови конференції – українська,
російська, англійська.
4. Не пізніше встановленого терміну
(до 12 травня 2017 року) необхідно подати
на електронну адресу оргкомітету

ekonomikiP.mnau@yandex.ua
електронну версію тез доповіді, оформлені
відповідно до вимог.
5.
Файл
назвати
за
прикладом:
Tezy_Ivanov.
6.
Після
надсилання
матеріалів
обов’язково очікуйте підтвердження про їх
отримання.
Для обговорення і дискусій матеріали
конференцій будуть відображені на webсайті університету у дні її проведення.
На конференцію приймаються матеріали:
викладачів
вищих
навчальних
закладів,
науковців
науково-дослідних
установ,
аспірантів, докторантів, слухачів магістратури,
представників органів державного і місцевого
самоврядування, підприємств, фінансових та
інших установ, чия діяльність має відношення до
тематики конференцій.

З повагою організаційний комітет
конференції

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
1. Учасник має право представити тільки
одну доповідь, яка раніше не публікувалася.
2. Тези доповідей обсягом до 3-х сторінок,
надруковані у текстовому редакторі MS Word,
шрифтом „Times New Roman” розміром 14pt,
міжрядковий інтервал – 1,5, поля з усіх боків
2 см. Величина абзацного відступу 1,25 – не
користуватись кнопкою табуляції. Сторінки
тез не нумерувати.
3. Назва
тез
доповіді
друкується
напівжирними прописними літерами по
центру сторінки. Нижче через один інтервал
напівжирними літерами, також по центру –
прізвище та ініціали автора, науковий
ступінь і вчене звання, посада, назва
установи, де працює (навчається) автор
(співавтор).
4. Нижче – через один інтервал – текст
доповіді
(тез).
Структура
доповіді:
постановка проблеми, аналіз останніх
досліджень та публікацій, мета та завдання
дослідження, виклад основного матеріалу,
висновки.
5. В кінці тексту наводиться список
використаних
джерел
напівжирними
літерами по центру сторінки. Посилання на
літературу подаються у квадратних дужках
відповідно до порядку згадування.
6. Формат таблиць та рисунків має бути
лише книжний. Розмір шрифту „Times New
Roman” не менше 12pt, без будь-яких
виділень. При використанні MS Excel для
побудови графіків обов’язково надати файл
зі створеним рисунком.
7. Зноски в кінці сторінок і документу не
вставляти.

Довідки за контактами:
Мельник Ірина Олегівна – к.е.н., доцент
кафедри економіки підприємств
(066) 46-00-711

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ

Оргкомітет залишає за собою право
відбору тез, які будуть відображені на webсайті.
Тези, які не відповідають вказаним вимогам
щодо оформлення, до розгляду не
приймаються.

Участь у конференції – безкоштовна!

Сподіваємось на
Вашу участь у конференції

IV Всеукраїнська науковопрактична інтернет-конференція
молодих вчених та студентів
“Екологічні та соціально-економічні
аспекти розвитку економіки в
умовах євроінтеграції”
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м. Миколаїв

