
 

 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ДУ «НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ» 
 

 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас до участі в роботі 

  

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ  

КОНФЕРЕНЦІЇ МАГІСТРАНТІВ 
 

«НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ  

У ХХІ СТОЛІТТІ» 
 

18 листопада 2021 року, м. Біла Церква 
 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 Актуальні проблеми ветеринарної медицини 

e-mail: tezy.vet@btsau.edu.ua  
 

 Актуальні питання розвитку аграрного та земельного права: національний і 

міжнародний вимір 

e-mail: tezy.urist@btsau.edu.ua  
 

 Інноваційні технології в агрономії, землеустрої та садово-парковому 

господарстві  

e-mail: tezy.agronom@btsau.edu.ua  
 

 Екологізація виробництва та охорона природи як основа збалансованого 
розвитку  

e-mail: tezy.ecolog@btsau.edu.ua 
 

 Новітні технології виробництва та переробки продукції тваринництва,  

харчові технології  

e-mail: tezy.bioteh@btsau.edu.ua  
 

 Інноваційні пріоритети у розвитку економіки та менеджменту  

e-mail: tezy.econ@btsau.edu.ua  
 

ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ передбачає роботу секційних засідань. 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, англійська.  
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МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ: За матеріалами конференції буде видано електронний збірник 

тез доповідей, який буде розміщено на сайті університету у розділі «Електронні видання 

студентських конференцій». 
 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ: Вам необхідно до 12 листопада 2021 року надіслати на 

вказану електронну адресу файл з тезами у форматі DOC (97-2010), у назві вказати 

прізвище та ініціали автора, наприклад: ШевченкоАА_тези. 
 

Участь у конференції – безкоштовна. 
 

Оперативна інформація щодо роботи конференції розміщується на сайті: 

https://conferences.btsau.edu.ua/ 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

Тези мають бути набрані у текстовому редакторі MS WORD, формат – А4, розмір 

усіх полів – 20 мм, інтервал 1.0, абзац – 1,25 см, вирівнювання по ширині.  

Обсяг тез – 2-3 сторінки, які не нумерувати. 

 

УДК: 35.07/.08(477):005.2'06  

 

БАЛІЦЬКА Н.І., магістрантка  

Науковий керівник – АРБУЗОВА Т.В., канд. екон. наук  

Білоцерківський національний аграрний університет  

aaaaaaaaa@btsau.edu.ua 
 

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ МОДЕЛЕЙ В ПРАКТИКУ 

ПУБЛІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ 
 

Анотація українською мовою, набирається з абзацного відступу шрифтом Time New 

Roman розміром 12 пт. 

Нижче анотації обов'язково вказуються ключові слова (до 5 словосполучень). 
 

Основний текст розміщується нижче анотації, набирається шрифтом Times New 

Roman розміром 14 пт і повинен стисло відображати актуальність напряму досліджень, 

мету, основні результати та їх інтерпретацію, завершуватись коротким узагальнюючим 

висновком без повторювання вже викладеного матеріалу. 

У тексті посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим 

номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел у списку 

літератури, [5,с.56]. 

Рисунки розташовують по тексту, вирівнюючи підпис по центру (Рис. 1. Схема …)  

Таблиці розташовувати після тексту, у якому є перше посилання на неї. Таблиця 1 – 

Назва таблиці ..... напівжирним шрифтом, вирівнюючи по центру.  

Після тез подається список використаних джерел згідно з вимогами ДСТУ 

8302:2015. 

Тези друкуються в авторській редакції. 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти публікації, які не відповідають 

вимогам до оформлення, містять плагіат. 

 

КОНТАКТИ:  e-mail: dep.redaktor@btsau.edu.ua, моб. тел. 067-586-5833 Олешко Олена 

Геннадіївна 

АДРЕСА: Білоцерківський національний аграрний університет, пл. Соборна, 8/1, м. Біла 

Церква, Київська обл., Україна, 09117. 
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