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Шановні   колеги! 

        Економічний факультет Національного 

університету біоресурсів і природокористування 

України, запрошує Вас узяти участь в 

Міжнародній науково-практичній конференції 

«Аграрна політика України в умовах 

глобальних продовольчих та фінансово-

економічних викликів»,  яка  присвячена 

65-річчю економічного факультету, що 

відбудеться 20-21 жовтня 2016 року. 

 

     До участі в конференції запрошуємо 

науково-педагогічних працівників, науковців, 

докторантів, аспірантів, магістрів, вітчизняних 

і зарубіжних вищих начальних закладів, 

академічних установ, представників органів 

державної влади та місцевого самоврядування, 

підприємств, громадських організацій та 

інших установ. 

 

 

Робочі мови конференції: 

українська,  англійська, російська. 

 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Ніколаєнко С.М. – д-р пед. наук, професор, ректор 

НУБіП України – голова. 

Кваша С.М. – д-р екон. наук, професор, проректор з 

навчальної і виховної роботи НУБіП України – співголова.  

Діброва А.Д. – д-р екон. наук, професор, декан 

економічного факультету НУБіП України – співголова. 

Талавиря М.П. – д-р екон. наук, професор, директор НДІ 

економіки і менеджменту НУБіП України – співголова. 

Остапчук А.Д. – к-т екон. наук, доцент, декан факультету 

аграрного менеджменту НУБіП України – співголова. 

 

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ КОМІТЕТ: 

Бєлік Петер – ректор Словацького аграрного  

університету в м. Нітра  (Словаччина). 

Клєпацький Богдан – проректор Варшавського 

університету наук про життя (Польща). 

Големб'євський Ярослав – декан факультету 

економічних наук Варшавського університету наук про 

життя (Польща). 

Горська Єлена – декан факультету економіки та 

менеджменту Словацького аграрного університету в м. 

Нітра (Словаччина). 

Почта Валенти – декан факультету економіки і 

соціальних наук Познанського університету наук про 

життя (Польща). 

Бойнєц Cтефан – професор кафедри економіки 

Приморського університету (Словенія). 

Беридзе Теймураз – декан факультету економіки і 

бізнесу Тбіліського державного університету (Грузія). 

Шіхашвілі Георгій – директор студентського проектно-

дослідницького центру IDEA, факультет економіки і 

бізнесу Тбіліського державного університету (Грузія).  

Шлаудерер Ральф – декан економічного факультету 

Університету прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф 

(Німеччина). 

Зассе Фолькер – керівник проекту "Німецько-український 

аграрний діалог" при Інституті економічних досліджень та 

політичних консультацій. 
Лайош Шабо – професор факультету економіки і 
суспільних наук Університету св. Іштвана (Угорщина). 
Сандерін Нонхебель – Центр енергетики і природничих 
наук Університету Гронінгема (Нідерланди). 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

 

Варшавський університет наук про життя 
(Польща) 

 

Словацький аграрний університет в м. Нітра 
(Словаччина) 

 

«Німецько-український  
агрополітичний діалог»  при Інституті 
економічних досліджень та політичних 

консультацій 
 

 

 
МІЖНАРОДНА  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  
КОНФЕРЕНЦІЯ 

 
 

«АГРАРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В 
УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ  

ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ 
ВИКЛИКІВ» 

 
присвячена 65-річчю  

економічного факультету 
 

20-21 жовтня 2016 року 
м. Київ, Україна 



ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ  
РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 
1. Аграрна політика в умовах глобальних викликів. 
2. Фінансове та банківське забезпечення, 
податкове регулювання і страховий захист 
підприємств аграрного сектору економіки 
України. 
3. Біржова діяльність на фінансових та товарних 
ринках. 
4. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в 
умовах розвитку економічної інтеграції. 
5. Менеджмент, маркетинг, логістика та ЗЕД. 
 

Порядок подання матеріалів: 
Для участі в конференції необхідно до 30 червня 

2016 року зареєструватися на електронній 

сторінці конференції за адресою 

http://nubip.edu.ua/node/21696/6 

На електронну адресу: ek_conf_ua2016@nubip.edu.ua  

необхідно надіслати: до 01 вересня 2016 року 

включно тези конференції, до 30 червня 2016 

року включно статтю і квитанцію про оплату.  

Участь та публікація тез до 3 сторінок становить 

150 грн., публікація статтей до 12 сторінок 

становить 35 грн. за 1 сторінку. 

 

Матеріали конференції: передбачається 

публікація тез доповідей у збірнику матеріалів  

конференції, які будуть видані учасникам до 

початку роботи конференції (заочним учасникам  

авторський екземпляр буде надіслано на пошту)  

та публікація за підсумками роботи конференції 

статей у фаховому науковому журналі 

(Науковий  вісник Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

Серія: Економіка, аграрний менеджмент, 

бізнес). 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

1. Тези доповіді повинні містити до 3 сторінок 

друкованого тексту, на аркушах формату А4, 

набраного у редакторі MS Word. 

2. Поля: ліве -2,0 мм; праве -2,0 мм, верхнє -2,5 

мм, нижнє – 2,5 мм, міжрядковий інтервал – 1,5. 

3. Гарнітура: Times New Roman 14пт.  

4. Назва секції. 

5. Рукопис починається з індексу УДК у 

верхньому лівому кутку (12 пт). Ініціали та 

прізвище автора-великими літерами по центру. 

Науковий ступінь, вчене звання, посада місце 

роботи. Назва тез – прописом великими 

літерами. 

6. Для назв таблиць використовується  шрифт 10 

пт., жирним. Для напису під рисунками 

використовуйте шрифт 8пт., жирним. Формули 

розташовуйте по центру, нумерацію формул 

здійснюйте по правому краю. 

7. Список використаних джерел наводиться 

наприкінці тез. У тексті посилання позначаються 

квадратними дужками із вказівкою в них 

порядкового номера джерела за списком та через 

кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: 

[5, с. 115]. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

 

До друку приймаються статті, написані 

українською, російською і англійською мовами, 

які раніше не публікувалися та не були передані 

для публікації в інші видання (у тому числі  

електронні). Вимоги та умови публікації розміщено 

на веб-сайті http://nubip.edu.ua/node/21698  

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

20 жовтня 2016 року: 

 

9
00

-10
00

 – реєстрація учасників конференції 

10
00

-11
00 

– урочисте відкриття конференції присвячене 

65-річчю економічного факультету 

11
00

-11
15

 – кава-брейк 

11
15

-13
00

 – пленарне засідання  

13
00

-14
00

 – обід 

14
00

-17
00

 – секційні засідання 

17
15

 – святкова вечеря 

 

21 жовтня 2016 року: 

 

10
00

-11
30

 – секційні засідання 

12
00

-13
00

 – підведення підсумків конференції 

13
00

-14
00

 – обід 

14
00

-18
00

 – екскурсійна програма 

18
00

 – від’їзд учасників конференції  

 

Організаційний внесок та кошти за 

публікацію сплачуються: 

 

- у відділеннях КП ПриватБанку потрібно 

вказати номер рахунку для поповнення: 

4149497848596799. ПІБ – обов’язково вказувати. 

 

Контактна інформація: 

 
Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, 

 вул. Героїв Оборони, 11, км. 410,  

м. Київ, Україна. 

сайт http://nubip.edu.ua/node/21698  

Телефон: +380(098)212-04-04 

Секретар оргкомітету: Бац Лєна Іванівна. 

http://nubip.edu.ua/node/21696/6
http://nubip.edu.ua/node/21698
http://nubip.edu.ua/node/21698

