
 

 

 
Міністерство освіти  

і науки України 
 Національна академія наук України 

Відділення економіки 
 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту 

факультету аграрного менеджменту 
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки  

економічного факультету 
 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет  
ім. Вадима Гетьмана» 

Кафедра національної економіки та публічного управління 
факультету економіки та управління 

 
Національна металургійна академія України (м. Дніпро) 

Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління  
 факультету економіки і менеджменту 

 
Поморська академія (м. Слупськ, Польща) 

 
Університет Foggia (Італія) 

 
ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні 
тенденції, можливості України та роль агропродовольчого 

сектору» 
присвячена 80-річчю від дня народження 

члена-кореспондента Національної академії наук України, 
доктора економічних наук Кваснюка Бориса Євгеновича, 

фундатора наукової школи економічного зростання та структурних змін 
в економіці України 

 
м. Київ, 8-9 листопада 2018 р. 

 
 

Загальна інформація  
 
Місце проведення: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

навч. корпус № 3, ауд. 309, вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Україна, 03041.  
 
До участі в конференції запрошуємо науковців, аспірантів, магістрантів, викладачів 

закладів вищої освіти. 
 
Тези доповідей буде опубліковано у матеріалах конференції. 
 



Наукові статті (від 8 до 12 сторінок) будуть опубліковані в Науковому віснику Національного 
університету біоресурсів і природокористування України.  

 
Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес» (фахове видання з економічних наук) 

зареєстрована в таких міжнародних інформаційних та наукометричних базах, як Index Copernicus 
Science Index (РІНЦ), Ulrichsweb, Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World 
(RePEc), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), BASE, ResearchBib,  EBSCO, DOAJ . 

ISSN (print): 2222-8586, ISSN (online): 2415-7627.  Має імпакт-фактор. 
 
Мови конференції: українська, англійська, польська. 
 
Передбачено роботу конференції за напрямами: 
1. Зміна парадигми економічного розвитку у сучасних глобальних  умовах. 
2. Можливості  інклюзивного розвитку національної економіки. 
3. Роль агропродовольчого сектору в економічному зростанні України. 

 
Шинкарук Л.В.  – голова наукового комітету, член-кореспондент НАН України, д. екон. н., 
професор, завідувач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту факультету аграрного 
менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 
Україна); 
Князєв Я.І. – к. екон. н., учений секретар відділення економіки Національної академії наук 
України(м. Київ, Україна);  
Гражевська Н.І. – д. екон. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, макро- 
і мікроекономіки економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка (м. Київ, Україна); 
Малий І.Й. – д. екон. н., професор, завідувач кафедри національної економіки та публічного 
управління факультету економiки та управлiння, ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет ім. Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна); 
Тарасевич В.М. – д. екон. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, політичної 
економії та управління, Національна металургійна академія України (м. Дніпро, Україна); 
Майорова Т.В. – д. екон. н., професор, завідувач кафедри інвестиційної діяльності факультету 
фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» (м. Київ, 
Україна); 
Барановська І.В. – к. екон. н., доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, 
Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна). 

 

 
8 листопада  9 листопада 

09.00–10.00 – Реєстрація учасників  09.00–12.00 – Робота секцій  
10.00–10.30 – Відкриття конференції  12.00-13.00 – Від’їзд учасників конференції 
10.30–13.00 – Пленарне засідання    
13.00–14.30 – Кава-брейк    
14.30–16.30 – Продовження пленарного засідання 
16.30–17.00 – Підведення підсумків першого дня. 

Ухвалення резолюції 

  

 
 

Реєстрація (подання інформаційних матеріалів) 
Для участі в роботі міжнародної науково-практичної конференції потрібно надіслати електронною 

поштою до організаційного комітету заповнену заявку, тези, копію квитанції (фото, скановане) про 
сплату організаційного внеску (з позначкою «конференція») до 01 листопада 2018 р. на e-пошту: 
conf.dpim@gmail.com 

Назва файлу повинна містити прізвище доповідача із вказівкою: для заявки –
Grishchenko_zajavka.doc, для тез – Grishchenko _tezy.doc, для статті –  Grishchenko _stattia.doc, для 
квитанції – Grishchenko_kvytantsia. 

Внесення тем доповідей у програму конференції проводитиметься за рішенням організаційного 
комітету. 

 

Організаційний комітет: 

Графік проведення конференції 

mailto:conf.dpim@gmail.com


Вимоги до оформлення тез доповідей  
Обсяг тез – до 3-х сторінок, текстовий редактор Microsoft Word for Windows у вигляді файлу з 

розширенням *.doc, орієнтація – книжкова (А-4), всі поля – 20 мм; шрифт – Times New Roman; 
кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, для таблиць –  кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1. 
Сторінки не нумерувати. У тезах не повинно бути переносу слів та макросів. Праворуч – прізвище, 
ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи, де працює або 
навчається автор.   

Назву тез друкувати через один міжрядковий інтервал посередині рядка великими літерами 
прямим напівжирним шрифтом.  

Приклад оформлення 
 
ГРИЩЕНКО Ірина Олегівна, 
кандидат економічних наук, доцент, 
Національний університет біоресурсів 
і природокористування України (м. Київ, Україна)  

 
ІНКЛЮЗИВНЕ ЗРОСТАННЯ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 
Текст тез  
Література (за потреби)  

 
Приклад оформлення заявки 

 
ГРИЩЕНКО Ірина Олегівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)  
Інклюзивне зростання як основа соціально-економічного розвитку  
Контактний телефон   0673116415 
Електронна адреса  igrishchenko@ukr.net  
Особисту участь у роботі конференції взяти планую / не планую 
Потреба в оформленні офіційного персонального запрошення  – так або ні 
 
 

Організаційний внесок  
Учасники конференції сплачують організаційний внесок у розмірі 150 грн, що передбачає 

видання програми та збірника матеріалів конференції.   
Доктори наук, які одноосібно беруть участь у роботі конференції, не сплачують оргвнесок. 

 
Оргвнесок потрібно перерахувати за такими банківськими реквізитами:  
Банк одержувача: ПриватБанк  
Рахунок: 5167 9856 9053 4987 
Прізвище, ім’я, по батькові: Кривошей Яна Олександрівна 
Призначення платежу: поповнення карткового рахунку 
 

Координати організаційного комітету 
Національний університет біоресурсів і природокористування України  
м. Київ, вул. Героїв оборони, 11, навч. корпус № 10, к. 413 
Телефони: +380-44-527-80-81, +380-97-802-64-15 – Барановська Ірина Вікторівна 
Електронна адреса: conf.dpim@gmail.com 

mailto:igrishchenko@ukr.net
mailto:conf.dpim@gmail.com
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