
  

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі 

міжнародної науково-практичної студентської 

конференції «Перспективи розвитку аграрного 

сектору України в умовах глобалізаційних 

викликів», яка відбудеться 24 квітня 2017 року 

на кафедрі адміністративного менеджменту 

та зовнішньоекономічної діяльності.  
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
 

Голова оргкомітету: 

Галушко Валерій Павлович – завідувач 

кафедри, д.е.н, професор, член-кореспондент 

НААН України 

Заступник голови оргкомітету, 

відповідальний за проведення конференції: 

Файчук Олександр Михайлович – к.е.н., 

доцент  

Секретар оргкомітету: 

Кирилюк Дмитро Олександрович – к.е.н., 

старший викладач  

Відповідальний за випуск збірника тез: 

Міщенко Іван Анатолійович – к.е.н., доцент  
 

За результатами конференції буде виданий 

Збірник матеріалів конференції. 
 

Тези доповідей надсилати в електронному 

варіанті на e-mail: studyfam@ukr.net не пізніше 

10 квітня 2017 року.  
 

 

Контакти організаційного комітету: 

Україна, 03041, м. Київ, 

вул. Героїв Обоорони, 11, навч. корп № 10, 

каб. 302, факультет аграрного менеджменту, 

кафедра адміністративного менеджменту та 

зовнішньоекономічної діяльності 

 

Моб. тел: +38063-338-19-02 

Кирилюк Дмитро Олександрович 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:  

Обсяг: 2 повних сторінки. 

Формат аркуша паперу – А4, орієнтація – 

книжкова.  

Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 20 

мм,  праве –   20 мм.  

Шрифт: Times New Roman Cyr 14.  

Інтервал: 1,5.    

Абзац: 1,25 см.  

Розміщення тексту: На початку наукової праці 

зазначають УДК (вирівнювання по лівому краю, 

шрифт Times New Roman Cyr, 12 pt).   
      

З нового рядка ЗАГОЛОВОК – великими 

літерами (вирівнювання по центру, шрифт Times 

New Roman Cyr, 14 pt, напівжирним Ж).  

Далі зазначають відомості про автора та 

наукового керівника, а саме: прізвище, ім'я, по 

батькові (Петренко І.В., студент(ка), прізвище, 

ім'я, по батькові, вчене звання та посада наукового 

керівника (Клименко В.К., кандидат економічних 

наук, доцент).  

Текст наукової праці слід набирати в 

текстовому редакторі MS Word 2003, шрифт Times 

New Roman Cyr, 14 pt, вирівнювання – по ширині, 

абзацний відступ – 1,25 см.   

Формули мають бути написані в програмі 

Equation Editor (цей редактор є внутрішнім 

редактором формул у Microsoft Word).  

Рисунки слід виконувати у редакторі Microsoft 

Word за допомогою функції "Створити рисунок", 

розташовувати їх по центру, шириною не більше 

14 см без обтікання текстом. На кожну формулу, 

таблицю, рисунок чи графік потрібно робити 

посилання в тексті.  

Список літератури – не більше 3-х джерел. 

 

Тези, які будуть оформлені з порушенням 

вимог, не розглядатимуться. 
 

 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Факультет аграрного менеджменту 

 
Кафедра адміністративного менеджменту 

та зовнішньоекономічної діяльності 

 

 
 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
  

Міжнародна науково-практична 

студентська конференція 

«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 

ВИКЛИКІВ» 

 

 

 

24 квітня 2017 року 

 м. Київ 
 

 

mailto:studyfam@ukr.net

