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Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, 
аспірантів і молодих учених  

 

«Роль молоді у розвитку АПК України» 
 

м. Київ, 19 квітня 2017 р. 
 

Мета конференції: 
розкриття наукового потенціалу студентів, аспірантів і молодих учених, 
сприяння розвитку співробітництва у галузі аграрної науки, налагодження та 
поширення науково-освітніх, інформаційних зв’язків і взаємодії на 
національному рівні; формування культури міждисциплінарного спілкування, 
всебічного обговорення питань розвитку аграрної сфери; встановлення й 
розширення контактів між представниками освітянської та наукової 
спільноти; обмін науковими здобутками. 

 
Загальна інформація: 

 До участі у конференції запрошуються студенти, магістри, аспіранти, 
докторанти, молоді науковці України та інших країн. 

 За результатами конференції всі учасники отримають Збірник матеріалів 
конференції. 

 
Напрями конференції: 

Секція 1. Соціально-економічні проблеми АПК;  
Секція 2. Стратегічний розвиток АПК;  
Секція 3. інвестиційний менеджмент в розвитку підприємств 
агропродовольчого сектору;  
Секція 4. Управління проектами; 
Секція 5. Соціальна адаптація сільської молоді; 
Секція 6. Соціальна інфраструктура сільських територій.  

 
Офіційні мови конференції: українська, польська, російська, англійська. 
 

Вимоги до тез доповідей: 
 Обсяг тез – до 3 сторінок при форматі сторінки А4, орієнтація книжкова. 
 Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм; шрифт – Times New Roman, 

кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см; 
вирівнювання по ширині. 



 Ліворуч УДК. 
 Праворуч – прізвище, ім’я, по-батькові молодого науковця, місце 

навчання або роботи, прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, 
вчене звання, повна назва установи, де працює науковий керівник. 
Шрифт Times New Roman, кегль 14. 

 Назва доповіді через один міжрядковий інтервал посередині рядка 
(великими літерами, без крапки в кінці): шрифт Times New Roman, 
кегль 14, грубо. 

 Список літератури – не більше 5 джерел (формується в порядку 
посилання)  

 Без співавторства наукового керівника приймаються тези від аспірантів 
та молодих науковців, які мають науковий ступінь. 

 За якість поданих до друку матеріалів відповідальність несе науковий 
керівник. 

 
Зразок оформлення тез доповідей: 

  
УДК 631.15/16 (477.73) 

Співак Петро Григорович, 
магістр,  
Восковчук Іван Захарович, 
к.е.н, доц., 
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України 
(м. Київ, Україна) 

 
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Текст…[2, с. 23-25] 

 
Література: 

1. Алимов О.М. Балансування стратегій в стратегічному наборі підприємства / 
О.М. Алимов, І. А. Ігнатієва // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №7. – С. 
109-115. 
 
Тези доповідей будуть надруковані у матеріалах конференції. 
Рекомендовані до друку науковим комітетом конференції наукові 
статті – (від 8 до 12 сторінок) будуть надруковані у Науковому віснику 
Національного університету біоресурсів і природокористування України.  

 
Порядок подання матеріалів: 

Для участі у конференції необхідно надіслати оргкомітету до 17 квітня 2017 р. 
(включно) на електронну скриньку conf.dpim@gmail.com такі документи: 

а) заявку на участь у конференції (Spivak_zajavka.doc);  
б) тези доповіді (Spivak_tezy.doc); 
 

Участь у конференції безкоштовна.  
Тези на сайті університету будуть видані у електронному вигляді. 
 

mailto:conf.dpim@gmail.com


Оргкомітет сприяє розміщенню учасників у готелях м. Києва за 
індивідуальним запитом. Проживання і харчування за рахунок учасників. 
 

Зразок оформлення заявки на участь у конференції: 
1. Прізвище, ім’я, по-батькові молодого науковця 
2. Повна назва установи, в якій працює/навчається молодий науковець, 
науковий ступінь, вчене звання. 
3. Прізвище, ім’я, по-батькові керівника. 
4. Повна назва установи, в якій працює науковий керівник, науковий ступінь, 
вчене звання. 
5. Секція №. 
6. Тема доповіді. 
7. Контактний телефон. 
8. Електронна адреса. Поштова адреса. 
9. Чи є потреба в оформленні офіційного персонального запрошення? (Так або 
ні). 
 

Орієнтовний графік роботи конференції: 
19 квітня 2017 р. 

09.00–10.00 Реєстрація учасників 
10.00–10.30  Відкриття конференції 
10.30–13.00 Пленарне засідання    
13.00–14.30  Перерва 
14.30–16.30 Робота секцій 
10.00–11.00 Підведення підсумків 
17.00        Від’їзд учасників конференції 

 
Контакти організаційного комітету: 
 
Україна, 03041, м. Київ,  
вул. Героїв Оборони, 11, навч. корпус № 10, каб. 316, факультет аграрного 
менеджменту, кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту 
Роб. тел.: 044-527-80-81   
Секратер організаційного комітету Настас Оксана Миколаївна +380-50-500-57-29   
 
вул. Героїв оборони, 15, навч. корпус №3, ауд. 06, гуманітарно-педагогічний факультет, 
кафедра соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті 
Роб. тел.: 044-527-80-73 
Секратер організаційного комітету Кубіцький Сергій Олегович+380-97-827-78-78 
 
Електронна адреса: conf.dpim@gmail.com 
  

https://nubip.edu.ua/node/1599
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