
Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної 

науково-практичної конференції «Діджиталізація 

аграрного менеджменту», що відбудеться  

29-30 листопада 2019 року в м. Київ, Україна. 

 

До участі у конференції запрошуємо вчених, 

практиків, викладачів навчальних закладів, докторантів, 

аспірантів. 

 

     Мета конференції:     

підвищення ефективності та якості наукових 

досліджень, глибокого вивчення сучасного розвитку 

галузі цифрової економіки, використання їх результатів 

для забезпечення і впровадження інформаційно-

аналітичних технологій у сфері аграрного менеджменту, 

обговорення дискусійних питань щодо вигоди від 

цифровізації економіки країни, в цілому, та 

агропромислового комплексу, зокрема, а також 

визначення пріоритетних напрямів розвитку 

інформаційного суспільства в оцифруванні аграрного 

бізнесу. 

 
  Тематичні напрями конференції:  

1. Цифрова економіка: тренди та перспективи 

розвитку. 

2. Розвиток маркетингу в умовах діджиталізації 

агробізнесу 

 

Робоча мова конференції: англійська. 

 

Регламент проведення конференції:  
 

29 листопада 2019р. Заїзд і реєстрація учасників у 

готелі. Відкриття конференції. Пленарне засідання. 

Панельні дискусії. 

30 листопада 2019р. Панельні дискусії. Підведення 

підсумків. Закриття конференції. Від’їзд учасників. 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

  
за участі: 

Говардський університет, (США) 

Федеральний університет Санта-Катаріни, (Бразилія) 

Центральний університет Крістус, (Бразилія) 

Бенареський індуїстський університет, (Індія) 

Університет Шарда (Індія) 

Інститут інформаційних технологій Джейпі, (Індія) 

Центральний університет Південного Біхару, (Індія) 

Університет Арба Мінч, (Ефіопія) 

Університет Адіграта, (Ефіопія) 

Університет ім. Адама Міцкевича, (Польща) 

Словацький сільськогосподарський  

університет, (Словацька Республіка) 

Батумський державний університет  

ім. Шота Руставелі, (Грузія) 

Поліський державний університет, (Білорусь) 

Єреванський державний лінгвістичний університет  

ім. В. Брюсова, (Вірменія) 

Євразійський національний університет  

ім. Л. М. Гумільова, (Казахстан) 

Тернопільський національний економічний університет 

«Ізраільсько-український альянс» 

Компанія «Image marketing solution» 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
Міжнародна науково-практична 

конференція 

«Діджиталізація  

аграрного менеджменту» 

ISPCDAM-2019 

https://nubip.edu.ua/ISPCDAM-2019 

29-30 листопада 2019 р.,  

м. Київ 

Україна 

  Організаційний комітет конференції  

Голова комітету: 

Ніколаєнко С. М., ректор Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
України, член-кореспондент Національної академії 
педагогічних наук України, д.пед.н., професор. 

 

Співголови організаційного комітету: 

Остапчук А. Д., декан факультету аграрного 
менеджменту НУБіП України, к.е.н., доцент.  

Резнік Н. П., завідувач кафедри менеджменту 
ім. проф. Й. С. Завадського НУБіП України, д.е.н., 
професор.  

 
Члени організаційного комітету 

Д.е.н., доц. Ткачук В. А. Prof. Gupta Sandeep 
Kumar 

Д.е.н., проф. Кваша С. М. Dr. Sharma Praveen Kumar 

Д.е.н., проф.  
Забуранна Л. В. 

Dr. Sharma Sanat Kumar 

Д.е.н., проф. Буряк Р. І. Prof. Bhowmick Anirudh 

Д.е.н., проф. 
Мостенська Т. Л. 

Prof. Mishra Sanjay 

Д.е.н., проф. 
Шинкарук Л. В. 

Prof. Rafal Aleksander 
Dymczyk 

К.е.н., доц. Ковтун О. А. Prof. Elena Horská 

К.н.держ.упр., доц. 
Алексеєва К. А. 

Prof. George Abuselidze  

Д. е.н., доц., Гулей А. І. Prof. Pavel Hushcha  

Prof. Rustogi Narendra Assoc. Prof. Emil 
Ordukhanyan 

Prof. Teston Sayonara de 
Fatima 

Dr. Punit Gaur 

Prof. Zawadzki Patrick Co-founder and CEO at 
Israeli-Ukrainian Alliance 
Anna Zharova 

Prof. Weersma Laodiceia 
Amorim 

Founder and owner of the 
company «Image 
marketing solution» Alon 
Segal 

Prof. Joshi Arvind К.е.н., Слободяник А. М. 

https://nubip.edu.ua/ISPCDAM-2019


  Інформація для учасників конференції:           
Для участі в конференції необхідно до 31 жовтня 2019 р. 
відправити заявку для участі у конференції та статтю для 
публікації у International Journal of Engineering and 
Advance Technology на електронну пошту 

ispcdam.2019@ukr.net 

Реєстраційна картка учасника конференції 
Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Посада  

Установа  

Назва доповіді  

Номер і назва секції  

Форма участі 
 (в заявці залишити потрібну 
 позицію) 

 очна 
 заочна (лише за умови очної 

участі одного зі співавторів) 

Потреба у технічних засобах  так  ні 

Потреба у проживанні  так  ні 

Необхідність особистого 
запрошення 
(надсилається 
тільки електронний варіант) 

 так 
 ні 

E-mail  

Телефон  

Дата приїзду  

Дата від’їзду  

Організаційний комітет конференції просить не пізніше, 
ніж за 10 днів до початку конференції поінформувати 
про дату приїзду та кількість учасників від авторського 
колективу кожної статті, які прибудуть на конференцію. 

  Публікація матеріалів конференції:  

Прийняті статті будуть опубліковані видавництвом 

IJRTE в електронному вигляді на сайті 

https://www.ijrte.org 

Матеріали конференції будуть подані для індексації до 

наукометричних баз Elsevier (Scopus), DOAJ, WorldCat, 

Index Copernicus International, Google Scholar. 
Видавець застосовує політику авторського права, 

визначену в ліцензії https://www.ijrte.org/open-access-
license/, згідно до якої всі права захищені. Жодна частина 
матеріалів не може бути відтворена або використана в 
будь-якій формі або будь-якими способами, 
електронними або механічними засобами, включаючи 
фотокопіювання, запис або будь-яку систему зберігання 
та пошуку інформації, без попереднього письмового 
дозволу власника авторських прав. 

  Важливі дати:  
 

до 31.10.2019 – подача заявки та повного тексту статті;  

до 11.11.2019 – інформування щодо попереднього 

прийняття публікації. 

  Організаційний внесок:                
Загальна вартість за участь у конференції та публікацію 
статті у зарубіжному виданні «International Journal of 
Engineering and Advance Technology», що індексується у 
наукометричній базі Scopus – 350 у.о., у тому числі 
організаційний внесок очної участі, що покриває 
відвідування всіх дискусійних панелей, каву-брейк, 
друкований варіант програми конференції та сертифіката 
учасника, проживання у готелі (зі сніданком), 
відвідування святкової вечері та трансфер Бориспіль-
Київ-Бориспіль. 
За участь у конференції та публікацію розділу у 
колективній монографії «Діджиталізація аграрного 
менеджменту» – 50 грн. сторінка.  
Статті, що не пройдуть рецензування до IJRTE – будуть 
опубліковані у колективній міжнародній монографії. 

Реквізити для сплати організаційного внеску будуть 
надіслані авторам прийнятих статей до 10.11.2019 р. 

 

  Вимоги до подання матеріалів:  

Слід точно дотримуватись термінів подання матеріалів. 

Всі статті будуть проходити подвійну перевірку на 

плагіат: перша – організаторами конференції, друга – 

видавництвом. У випадку наявності плагіату стаття буде 

відхилена для публікації. 

Після закінчення терміну подачі повного тексту, кожна 

стаття буде прорецензована за такими критеріями: 

1. Відповідність тематиці конференції. 

2. Інформативність анотації, наявність в ній основних 

результатів і висновків. 

3. Наявність та рівень наукової новизни. 

4. Відповідність вимогам оформлення. 

5. Відповідність змісту назві статті. 

6. Якість ілюстративного і табличного матеріалу. 

7. Повнота і новизна використаних джерел. 

8. Якість наукового стилю англійської мови. 

  Вимоги до оформлення матеріалів:  

1. До розгляду приймаються лише ретельно вичитані 
статті англійською мовою. 

2. Текст статті повинен бути надрукований у текстовому 
редакторі Microsoft Word та збережений у форматі або 
*doc, або *docx, зразок оформлення статті до журналу 
IJRTE за посиланням https://ijitee.org/wp-
content/uploads/2017/08/IJITEE_Paper_Template.doc. 

3. Обсяг матеріалів 12-14 сторінок тексту формату А4; 
4. Увесь текст друкується шрифтом Times New Roman, 

розмір – 14 пт, інтервал – 1,5, абзац – 1,25, вирівнювання 
по ширині. 

5. Текст має бути побудований у логічній послідовності, 
без повторень, із чіткими формулюваннями та відповідно 
до вимог стилістики наукового тексту, без граматичних і 
стилістичних помилок. 

6. Посилання повинні бути у кількості не менше  
10 джерел, і, за деяким виключенням, не старшими  
10 років. 

7. Посилання слід оформити згідно IEEE-стилю: 
https://development.standards.ieee.org/myproject/Public/myto 
ols/draft/styleman.pdf. 

8. Самоцитування у переліку посилань не бажане і 
допускається за необхідності в обсязі не більше 10%. 

9. Кожен автор може входити до авторського колективу 
не більше, ніж двох статей. 

10. Кількість авторів не повинна перевищувати чотирьох 
осіб. 

11. До статті необхідно додати окремим документом 
анотацію (англійською мовою) обсягом 2-3 сторінки. 

12. Представлення презентації статті (англійською 
мовою) та доповідь, хоча б одного представника 
авторського колективу на конференції, є обов’язковою. 

Адреса оргкомітету: 

03041, Україна, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, 
Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 
Веб-сайт конференції: https://nubip.edu.ua/ISPCDAM-2019 

За додатковою інформацією щодо роботи конференції 

звертайтесь до оргкомітету: 

Надія Петрівна Резнік, +380977210868 
nadya-reznik@ukr.net 
Анна Миколаївна Слободяник, +380976491936 
ispcdam.2019@ukr.net 
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