МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І БІЗНЕСУ
КАФЕДРА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ПРАВА
ЗАПРОШУЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У
МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

«Бізнес-адміністрування в агропромисловому комплексі:
напрями, проблеми, перспективи»,
яка відбудеться 11 листопада 2014 року
на базі Полтавської державної аграрної академії.
На конференції будуть працювати такі секції:
1. Економіка, організація і планування діяльності аграрних підприємств.
2. Організаційно-економічні, маркетингові та фінансові аспекти інфраструктури АПК.
3. Бізнес-адміністрування та проблеми менеджменту аграрного сектору економіки.
4. Сталий розвиток сільських територій.
5. Сучасні напрями управління земельними ресурсами.
6. Правове забезпечення діяльності агропромислового сектору економіки.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська
Умови участі в конференції
Надіслати на електронну адресу до 7 листопада (включно) наступні матеріали:
 заявку на участь (форма додається);
 текст статті та/або тез доповіді;
 квитанцію про оплату вартості публікації;
 назви надісланих Вами файлів мають бути латиною та відповідати прізвищу
учасника конференції (приклад: Petrenko_zayvka; Petrenko_tezi; Petrenko_statia;
Petrenko_oplata).

Оплата витрат на матеріали конференції
Вартість публікації:
 за статтю у фаховому виданні «Наукові праці Полтавської державної
аграрної академії. Випуск: Економічні науки» обсягом 8 - 10 др. арк. по
35 грн. за сторінку (вартість додаткового примірника - 80 грн.);
 за тези у збірнику матеріалів обсягом 3 сторінки (повних) - 100 грн.
(вартість додаткового примірника - 45 грн.);
 вартість організаційних витрат на виготовлення програми, сертифікату
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та розсилку матеріалів учасникам конференції - 35 грн.
Кошти за сплату організаційного внеску та вартість публікації матеріалів надсилати:
Павленку Сергію Івановичу, «до запитання», Полтава, 36003 (вказати призначення
платежу – «плата за участь у конференції» та своє прізвище).

Матеріали надсилати



е-mail: kaf_batap_pdaa@ukr.net;
матеріали можуть бути передані особисто: 4 корпус, 3 поверх, каб.482
(кафедра бізнес-адміністрування та права), тел.(05322) 22807.
Вимоги до оформлення тез








шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25;
обсяг – 3 повних сторінки (з урахуванням списку використаних джерел);
поля: верхнє, нижнє, праворуч, ліворуч – 2 см;
індекс УДК;
оформити тези за зразком;
список використаних джерел оформляється згідно вимог ВАК № 63 від
26.01.2008.

Зразок оформлення тез
УДК 000.000
РОЛЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ЕКОНОМІЦІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дем’яненко Н.В., кандидат економічних наук, доцент кафедри
Полтавська державна аграрна академія
Текст тез Вашого дослідження
Список використаних джерел
Вимоги до оформлення статті



рукопис має бути роздрукованим на аркушах білого паперу формату А4 з одного
боку. Поля: верхнє, нижнє, праворуч – 2 см, зліва – 2,5 см. Міжрядковий інтервал
– 1,5, шрифт Times New Roman, розмір (кегль – 14), абзац 1,25 см;
обов’язкові структурні елементи статті (див. зразок):
індекс УДК;
прізвище та ініціали автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання;
місце роботи чи навчання (для аспірантів)
назва статті прописними літерами;
рецензент статті - науковий ступінь, вчене звання, ініціали та прізвище;
анотації (українською та англійською мовами) (мінімум 500 знаків кожна);
ключові слова;
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текст статті;
список використаних джерел (бібліографія) подається в алфавітному
порядку, оформляється згідно вимог ВАК № 63 від 26.01.2008 та повинен
містити не менше 6 найменувань;
обов’язково вказується джерело запозиченого матеріалу;
до друку приймаються наукові статті, які мають такі елементи (із зазначенням)
(див. зразок):
постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими
чи практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
формулювання цілей статті (постановка завдання);
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів;
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямку;
до всіх статей додається рецензія доктора наук відповідного напряму (прізвище
рецензента вказується в статті та друкується у збірнику). Обов’язково надіслати
оригінал рецензії до оргкомітету!
-



-



Зразок оформлення статті
УДК 00.000.00
Дем’яненко Н.В., кандидат економічних наук
Полтавська державна аграрна академія
РОЛЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ЕКОНОМІЦІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Рецензент - доктор економічних наук, професор Х. З. Махмудов
Текст анотації українською мовою(не менше 10 рядків)
Текст анотації англійською мовою(не менше 10 рядків)
Ключові слова: подається не менше 5-7 слів
Постановка проблеми.................................................
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання
проблеми.........................................
Мета дослідження......................................
Результати досліджень..........................................
Висновок...................................................
БІБЛІОГРАФІЯ
 анотація статті подається без назви та прізвища автора (-ів);
 анотація статті подається з вказівкою назви статті та прізвища автора (-ів).
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Наголошуємо, що всі рисунки виконуються у графічних редакторах, сумісних з
текстовим редактором Word (Microsoft Office 2003). Формули виконуються в
редакторі формул Microsoft Equation. Рисунки та формули обов’язково мають бути
вставленими в текст в якості об’єктів. Зображення має бути чорно-білим. Необхідно
використовувати доступні для чорно-білого зображення засоби візуального
розрізнення фігур та ліній, що несуть різне значеннєве навантаження. Для набору
формул необхідно використовувати лише вбудований в Microsoft Office редактор
формул MS Equation. Крім того, рисунки повинні бути збереженими окремими
файлами в тому редакторі, засобами якого вони виконувалися (файли з розширенням
*.хls, *.bmp, *.tif, *.jpg, *.gif). Максимальні параметри (реальні розміри) ілюстрацій та
таблиць по ширині 165 мм. Не допускається оформлення таблиць та ілюстрацій в
альбомному форматі.

Увага!
1. Рішення про опублікування матеріалів статті та тез конференції
приймає редколегія. До матеріалів можуть бути внесені редакційні правки
без погодження з автором (авторами).
2. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали тез, виконані з
порушенням вимог ВАК та вимог оргкомітету до написання та
оформлення статей. Роботи, не представлені у встановлений термін, – не
розглядаються, оргвнесок - не повертається !
Заявка на участь у конференції
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Навчальний заклад (організація)
П.І.П., вчене звання, науковий ступінь, місце роботи
наукового керівника
(для студентів, аспірантів і здобувачів)
Поштова адреса для розсилки матеріалів
(обов’язково - індекс)
Контактний телефон (код)
е-mail
Назва тез
Секція

Координатор - Щетініна Тетяна Олексіївна, тел.: (050) 191-32-34.

З повагою та вдячністю за співпрацю,
кафедра бізнес-адміністрування та права
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