
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної конференції 
«Інклюзивний розвиток національної 
економіки: глобальні тенденції, можливості 
України та роль агропродовольчого сектору», 
яка відбудеться 9-10 листопада 2017 р.  

за адресою: 
м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19 

НУБіП України, навчальний корпус №1, ауд. 69 
9:00-10:00 – реєстрація учасників конференції 

10:00 – відкриття конференції 
 

Тематичні напрями конференції: 
1.Інклюзивний розвиток національної 

економіки. 
2. Роль агропродовольчого сектору в роз-

витку економіки країни.  
3. Інклюзивність освіти в сучасних умовах.   
4. Сталий розвиток в умовах глобалізації.  
До участі запрошуються науковці, викладачі 

ВНЗ, аспіранти, студенти. 
 
Робочі мови конференції: українська, 

російська, англійська. 
Редакційна колегія залишає за собою право 

часткового редагування матеріалу. 
За результатами роботи конференції буде 

видано збірник тез. 
Кожен учасник отримує сертифікат, що 

підтверджує участь у конференції. 
Для участі у роботі конференції необхідно до 

01.11.2017 р. надіслати електронною поштою на 
адресу: conf.dpim@gmail.com 

– заявку на участь та відомості про авторів 
(Romanovych_O_zajavka.doc); 

– тези доповіді (2-3 повні сторінки); 
– відскановану (сфотографовану) квитанцію про 

сплату оргвнеску (Romanovych_O_kvitancia.doc) 

Організаційний внесок за участь у конференції 
передбачає видання програми та збірника 
матеріалів конференції і складає 100 грн.  

Доктори наук, які беруть участь у роботі 
конференції, від сплати оргвнеску звільняються. 

Оргвнесок потрібно перерахувати за такими 
реквізитами: Банк одержувача: ПриватБанк  

Картковий рахунок: 5168745600237256 
Прізвище, ім’я, по батькові одержувача: 

Цоколь Ольга Петрівна. Призначення платежу: 
поповнення карткового рахунку. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

 

Текстові файли подаються у форматі редактора 
Word. Заявка та тези доповіді направляються в 
одному файлі, назва якого – прізвище та ініціали 
імені латинськими літерами (наприклад, 
Romanovych_O.doc). Обов’язково зазначити тему 
електронного листа (наприклад, «Конференція»). 

Шрифт: Times New Roman, кегль 14 (література 
– кегль 12). 

Інтервал між рядками: 1. 
Поля: ліве, праве – 20 мм, верхнє, нижнє – 20 мм.  
Абзац – 1 мм. 
Обсяг: 2-3 повних сторінки. 
Структура: 
– УДК – у лівому верхньому куті; 
– прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, 

вчене звання, посада, установа – у правому 
верхньому куті; 

– через 1 інтервал назва тез доповіді – по центру, 
всі літери великі; 

– текстова частина; 
– література (не більше 5 джерел).  
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. Всі рисунки повинні бути 
згруповані як єдиний об’єкт. Формули необхідно 
розташовувати по центру з нумерацією по правому 
краю. При наборі формул використовується 
редактор формул. 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 
 
УДК 330.341.1 

Шляхетний С.П., к.е.н., доцент 
Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 
(м. Київ, Україна) 

 
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ 

ВИРОБНИЧИМ ПРОЦЕСОМ  
 

Текст тез. 
Література: 

1. Попова О.Л. Нові пріоритети Спільної аграрної 
політики ЄС на 2014-2020 роки / О.Л. Попова // 
Економіка АПК. – 2013. – № 12. – С.89–96. 

2. Дудар В. Продовольча безпека України та складові її 
забезпечення [Електронний ресурс] / В. Дудар // Вісник 
Тернопільського національного економічного універ-
ситету. – 2016. – Вип. 2. – С. 20-32. – Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2016_2_4. 

 

Заявка 
на участь у роботі конференції  

«Інклюзивний розвиток національної 
економіки: глобальні тенденції, можливості 

України та роль агропродовольчого сектору» 
 
Прізвище ________________________________ 
Ім’я _____________________________________ 
По батькові_______________________________ 
ВНЗ (Установа) ___________________________ 
_________________________________________ 
Контактний телефон  ______________________ 
E-mail:  __________________________________ 
Назва тез ________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Тематична секція__________________________ 
_________________________________________ 
Науковий керівник (П.І.Б., науковий ступінь, 
вчене звання) _____________________________ 
_________________________________________ 
 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2016_2_4


 
Науковий комітет 

 
Шинкарук Л.В.  – голова наукового комітету, 

член-кореспондент НАН України, д. екон. н., 
професор, НУБіП України (м. Київ, Україна); 

 
Члени наукового комітету: 

 
Мостенська Тетяна – заступник голови 

наукового комітету, д. екон. н., професор, НУБіП 
України (м. Київ, Україна);  

Майорова Тетяна – д. екон. н., професор, ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет 
ім. Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна); 

Тарасюк Галина – д. екон. н., професор, Жито-
мирський державний технологічний університет 
(м. Житомир, Україна); 

Федулова Ірина – д. екон. н., професор Київ-
ський національний торговельно-економічний 
університет (м. Київ, Україна); 

Череп Алла – д. екон. н., професор, Запорізький 
національний університет (м. Запоріжжя, Україна); 

Білан Юрій – д. екон. н., професор Щецин-
ський університет (м. Щецин, Польща); 

Бернат Томаш – д. екон. н., професор, Щецин-
ський університет (м. Щецин, Польща); 

Зеленська Анета – доктор наук, професор, 
(м. Вроцлав, Польща) 

Черленяк Іван – д. екон. н., професор, Ужго-
родський національний університет (м. Ужгород, 
Україна) 

Юринене Виргиния – д. екон. н., професор,, 
Вільнюський університет (м. Каунас, Литва) 

 
 

 

 

 

 

 
Організаційний комітет: 

 
Остапчук А.Д. – декан факультету аграрного 

менеджменту, голова оргкомітету, НУБіП України; 
Шинкарук Л.В. – завідувач кафедри вироб-

ничого та інвестиційного менеджменту, заступник 
голови оргкомітету, НУБіП України; 

 

 
Члени оргкомітету: 

 
Мостенська Т.Л. – професор кафедри вироб-

ничого та інвестиційного менеджменту, НУБіП 
України; 

Алексеєва К.А. – доцент кафедри виробничого 
та інвестиційного менеджменту, НУБіП України; 

Барановська І.В. – доцент кафедри виробничого 
та інвестиційного менеджменту, НУБіП України; 

Дробот Н.М. – доцент кафедри виробничого та 
інвестиційного менеджменту, НУБіП України; 

Власенко Т.О. – доцент кафедри виробничого 
та інвестиційного менеджменту, НУБіП України; 

Лобунець Т.В. – доцент кафедри виробничого 
та інвестиційного менеджменту, НУБіП України; 

Луцков В.О. – доцент кафедри виробничого та 
інвестиційного менеджменту, НУБіП України; 

Мостенська Т.Г. – доцент кафедри виробничого 
та інвестиційного менеджменту, НУБіП України; 

Орехівський В.Г.  – доцент кафедри виробничого 
та інвестиційного менеджменту, НУБіП України; 

Ралко О.С. – доцент кафедри виробничого та 
інвестиційного менеджменту, НУБіП України. 

 
 

Усі питання з приводу 
конференції Ви можете з’ясувати 

за телефонами: 
 

Мостенська Тетяна Геннадіївна 
(063) 438 30 60 

Ралко Олександра Сергіївна 
(093) 764 00 15 

 
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України  

(м. Київ) 
ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет ім. Вадима Гетьмана» 
(м. Київ) 

Київський національний торговельно-
економічний університет 

(м. Київ) 
 
 

Щецинський університет 
(м. Щецин) 

 
Вільнюський університет 

(м. Каунас) 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Міжнародна науково-практична конференція 
 

 «Інклюзивний розвиток національної 
економіки: глобальні тенденції, 

можливості України та роль 
агропродовольчого сектора» 

 
9-10 листопада 2017 р. 

 
м. Київ 2017 


