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Шановні колеги!  
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Розвиток підприємництва в аграрному 

секторі економіки України в умовах 

глобальних викликів», присвяченій 90-річчю 

кафедри організації підприємництва та біржової 

діяльності, яка відбудеться 23-24 квітня 2020 р. в 
Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України за адресою: 

м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 19, навчальний 
корпус № 1, ауд. 69. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Організація функціонування 

підприємництва та його ефективність в Україні 

2. Малий та середній бізнес в Україні: 

сучасний стан та тенденції розвитку 
3. Зарубіжний досвід становлення і 

функціонування малого та середнього бізнесу 

4. Розвиток підприємницьких структур 
агробізнесу в Україні 

5. Конкурентоспроможність підприємств 

агробізнесу 

6. Оцінка стану та основні напрями розвитку 
агропродовольчих ринків 

7. Розвиток біржової діяльності на товарних 

ринках 
8. Інноваційно-інвестиційні напрями розвитку 

підприємств 

9. Комерційна діяльність підприємницьких 
структур 

10. Фінансово-кредитне забезпечення 

підприємницької діяльності в Україні 

11. Оподаткування малого та середнього 
бізнесу в Україні 

12. Обліково-аналітичне забезпечення 

функціонування підприємницької діяльності 
13. Цифрова економіка та її вплив на розвиток 

підприємництва 

14. Державна політика розвитку 
підприємництва  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Ніколаєнко С.М. – ректор Національного 

університету біоресурсів і природокористування 

України, голова оргкомітету; 

Кваша С.М. – проректор з навчальної і виховної 

роботи, заступник голови оргкомітету; 

Діброва А.Д. – декан економічного факультету, 
заступник голови оргкомітету; 

Ільчук М.М. – завідувач кафедри організації 

підприємництва та біржової діяльності, заступник 

голови оргкомітету; 

Коновал І.А. – доцент кафедри організації 

підприємництва та біржової діяльності, відповідальний 

секретар; 

Лупенко Ю.О. – віце-президент НААН України, 

директор ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН; 

Козаченко Л.П. – Президент ВГО "Українська аграрна 

конфедерація"; 
Новіков Г.С. – голова ГС «Аграрний союз України»; 

Томич І.Ф. – голова ГС «Союз українського 

селянства»; 

Беренштейн Б.Л. – генеральний директор Асоціації 

«Союз бірж України», голова біржового комітету 

Київської агропромислової біржі; 

Українцев І.В. – генеральний директор ТОВ 

«Старлайф»; 

Єранкін О.О. – завідувач кафедри економіки і 

менеджменту агробізнесу Київського національного 

економічного університету  ім. В. Гетьмана; 

Купалова Г.О. – завідувач кафедри екологічного 

менеджменту та підприємництва Київського 

національного університету ім. Т.Г. Шевченка; 

Красюк Якуб  – декан економічного факультету 
Варшавського університету наук про життя 

м. Варшава, Польща; 

Горська Єлєна – декан факультету економіки та 

менеджменту Словацького аграрного університету в 

м. Нітра, Словаччина;  

Шлаудер Ральф – декан факультету сільського 

господарства Університету прикладних наук 

Вайнштефан – Тріздорф, Німеччина; 

Солодкий М.О. – професор кафедри організації 

підприємництва та біржової діяльності; 

Барановська О.Д. – доцент кафедри організації 
підприємництва та біржової діяльності; 



Маршалок М.С. – доцент кафедри організації 

підприємництва та біржової діяльності; 

Нікітченко С.О. – доцент кафедри організації 

підприємництва та біржової діяльності; 

Любар Р.П. – доцент кафедри організації 

підприємництва та біржової діяльності; 

Радько В.І. – доцент кафедри організації 
підприємництва та біржової діяльності. 

Для участі у конференції Вам необхідно до 1 квітня 

2020 року (включно) надіслати на електронну адресу 
організаційного комітету: konf_90@ukr.net 

1. Електронний варіант тез доповіді. 

2. Заявку про участь в конференції (можна скачати 

за посиланням: https://nubip.edu.ua/node/10052/11 ). 
3. Сканкопію квитанції про оплату організаційного 

внеску. 

Тема листа: Матеріали конференції. Назва файлу 

повинна включати прізвище та представлений вид, 

наприклад, Ткач_тези, Ткач_заявка, Ткач_квитанція. 

Реквізити для оплати організаційного внеску 

будуть надіслані учасникам електронною поштою у 

листі-підтвердженні про отримання та прийняття 

матеріалів. 

Копію квитанції про оплату слід обов’язково 

надіслати на електронну адресу оргкомітету не пізніше 
вказаного у листі терміну. 

За підсумками конференції буде сформований 

електронний (PDF) і друкований варіанти матеріалів 

конференції. Збірнику будуть надані відповідні 

бібліотечні індекси УДК, ББК та міжнародний 

стандартний книжний номер (ISBN). 

Організаційний внесок за участь у конференції 

для учасників з України складає 150 грн (оргвнесок 

передбачає отримання електронної версії збірника 

тез і сертифікату).  

За умови отримання одного друкованого та 

електронного збірника за результатами конференції 

організаційний внесок складає 250 грн за одну 

публікацію (відправка здійснюється Укрпоштою 

або Новою поштою на адресу першого автора, який 

вказаний в відомостях про автора протягом 20 днів 

після проведення конференції). 

У випадку перевищення обсягу публікації, 

вартість кожної наступної сторінки становить 50 грн. 

Організаційний внесок для іноземних учасників 

складає 100 євро.  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Тези подаються до 1 квітня 2020 року 

(включно) в електронному варіанті у форматі  .doc 

або .docx, редактор Microsoft Word. Тези можуть 

бути написані однією з робочих мов конференції: 

українською, англійською, російською. Обсяг тез – 

2-3 повні сторінки, які не нумеруються. Формат А4, 

редактор MS Word. Шрифт – Times New Roman, 

розмір - 14, міжрядковий інтервал - 1, абзац – 1,25 

см, розмір усіх полів 20 мм. Використання 

ілюстративних матеріалів в тезах повинно бути 

мінімальним. Розмір шрифту в таблиці - 12, заголовок - 

14. Формат таблиць та рисунків має бути лише 

книжний.  

Послідовність розміщення матеріалів у тезах 

доповіді: УДК (у верхньому лівому кутку); прізвище 

та ініціали автора (не більше трьох); науковий ступінь, 

звання, посада; назва навчального закладу; назва тез 

доповіді (великі літери, шрифт – напівжирний); текст і 

список використаних джерел, який має бути 

оформлений за діючим ДСТУ 8202:2015. Посилання на 

джерела повинні позначатися у тексті в квадратних 

дужках їх порядковим номером за списком 

використаних джерел.  

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ: 

УДК 

Ткач І.П. 
д.е.н., доцент, професор 

Київський національний  

економічний університет  ім. В. Гетьмана  

 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ 

СТРУКТУР АГРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

[Текст] 

Список використаних джерел 

 
Тези не підлягають додатковому редагуванню і 

будуть опубліковані в авторській редакції. 

Відповідальність за науковий рівень тез доповідей, 

достовірність результатів, наявність плагіату 

несуть автори. 
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти 

матеріали, які не відповідають вимогам щодо 

оформлення, темі конференції або надійшли із 

запізненням.  

Електронний варіант матеріалів конференції 

також буде розміщено на сайті кафедри організації 

підприємництва та біржової діяльності НУБіП 

України за адресою: https://nubip.edu.ua/node/10052/11 
 

Адреса організаційного комітету: 
03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, 

корпус № 10, кафедра організації підприємництва 

та біржової діяльності 

Оргкомітет не бере зобов’язання щодо оплати 

вартості проживання та проїзду учасників конференції. 

Для учасників з інших міст є можливість проживання в 

готелі Університету 
 

Координатори конференції 

Ільчук Микола Максимович – (067) 596-87-90 

Коновал Іван Андрійович – (066) 324-78-72  

E-mail: konf_90@ukr.net 
 

ЗАЯВКА на участь у роботі конференції 
(бланк заявки можна скачати за посиланням: 

https://nubip.edu.ua/node/10052/11 ) 
Прізвище, ім’я, по-батькові  

Науковий ступінь, вчене звання  

Посада   

Мобільний телефон  

E-mail:  

Заклад вищої освіти або організації  

Назва доповіді  

Форма участі (виберіть потрібні варіанти для 
Вас): очно, заочно, лише електронний збірник, 

електронний збірник і друкований збірник 

 

Сертифікат учасника (так / ні)  

Прізвище, ім’я, по-батькові осіб, яким потрібний 
сертифікат 

 

Спосіб доставки матеріалів (Укрпошта/Нова 

пошта) 
 

Адреса для відправки матеріалів  

Виступ на конференції (так / ні)  

Вкажіть день і час приїзду  

Вкажіть день і час від’їзду  

 

Сподіваємося на вашу участь і співпрацю! 

mailto:konf_90@ukr.net
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