Вельмишановні учасники!

Вимоги до оформлення тез:

Повідомляємо Вас, що 16 березня 2020 року
на факультеті аграрного менеджменту НУБІП
України
відбудеться
міждисциплінарний
науково-практичний
семінар
«Економічні
дискусії
молоді
ХХІ
століття»
https://nubip.edu.ua/node/71586.

 Актуальна тема доповіді
 Обсяг тез – не більше 3-х сторінок при
форматі сторінки А4, орієнтація книжкова
 Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм
 Шрифт – Times New Roman, кегель – 14
 Міжрядковий інтервал – 1,5
 Абзацний відступ – 1,25 см
 Вирівнювання по ширині
 Список літератури –5 і більше джерел
 Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді
єдиного об’єкту

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Тематичні напрями роботи семінару:
Історія економічної думки.
Мікро- та макроекономіка.
Менеджмент: керівництво, влада, лідерство.
Математичні моделі у менеджменті і
маркетингу.
Смарт-технології у менеджменті та
маркетингу.
Цифрова економіка та економічна
кібернетика.
Ризик менеджмент в економіці.
Активи ХХІ ст.
Діджитал технології в сільському
господарстві.
Креативні ідеї і проекти.
Управління бізнес-процесами.
Зміна вартості грошей у часі.
Маркетинг як інструмент прийняття
управлінських рішень.
Управління конфліктами.
Україна: міжнародні порівняння.
Україна на світових товарних ринках.
Сучасні методи математики в конструюванні
розумних машин

Матеріали науково-практичного семінару
надсилати
в
електронному
варіанті
відповідальному секретарю
не пізніше
13 березня 2020 року.
За інформацією щодо роботи міждисциплінарного
науково-практичного семінару звертатись до
к.е.н. Слободяник А. М. тел. (097)6491936
e-mail: slobodyanikann@gmail.com

Національний університет біоресурсів і
природокористування України
Факультет аграрного менеджменту
Кафедра менеджменту ім. Й. С. Завадського
Департамент освіти
Київської обласної державної адміністрації
Київський обласний комунальний
позашкільний навчальний заклад
«Мала академія наук учнівської молоді»

Тези, що будуть оформлені з порушенням
вимог, не розглядатимуться. Видання збірника
планується до початку роботи.
Зразок оформлення тез доповіді:
Секція: Діджитал технології в сільському
господарстві.
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ОЦИФРУВАННЯ ФЕРМЕРСТВА З
ДОПОМОГОЮ ДРОНІВ
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