
ШАНОВНІ КОЛЕГИ, 

ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ,  

МОЛОДІ ВЧЕНІ! 
 

Економічний факультет і  

кафедра глобальної економіки  

Національного університету біоресурсів та 

природокористування України  

запрошує Вас взяти участь у роботі 
 

  

I Міжнародного 

 науково-практичного семінару 
 

«Новітні інструменти формування 

сукупної пропозиції на рибу та інші 

водні біоресурси в умовах глобальних 

продовольчих викликів» 
 

який відбудеться 13 березня 2020 року 
 

Мета семінару: 

здійснення обміну результатами наукових і 

прикладних досліджень, розгляд актуальних  

проблем розвитку рибного господарства,  

вивчення попиту і формування пропозиції на рибу  

та інші водні біоресурси в умовах  

глобального дефіциту продовольства 
 

Для вирішення організаційних питань просимо 

звертатися безпосередньо до координаторів семінару. 
 

Семінар проходитиме за підтримки                 

Державного агентства рибного господарства 

України та Бюджетної установи «Методично-

технологічний центр з аквакультури» 

директор Шарило Юрій Євгенійович 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ  
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«Новітні інструменти формування 

сукупної пропозиції на рибу та інші 

водні біоресурси в умовах глобальних 

продовольчих викликів» 
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КОНТАКТНІ ДАНІ ОРГКОМІТЕТУ 
 

Адреса оргкомітету:  

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, 

кафедра глобальної економіки, каб. 308,  

вул. Героїв Оборони, 11, м. Київ, 03041 
 

Координатор семінару: 

Вдовенко Наталія Михайлівна, д.е.н., проф., 

завідувач кафедри глобальної економіки 
 

Організатори семінару: 

Гижко Петро Андрійович, директор  

ТОВ «АКВАРЕСУРС ПЛЮС» 

Михальчишина Лариса Гаврилівна, к.е.н.,  

доцент кафедри глобальної економіки 

Тел.: +380672330507 
 

E-mail: Konfeco2020@gmail.com 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

І Міжнародний науково-практичний 

семінар 

«Новітні інструменти формування 

сукупної пропозиції на рибу та інші 

водні біоресурси в умовах глобальних 

продовольчих викликів» 

 
  

 

13 березня 2020 року 

м. Київ 

Україна 



 

УМОВИ УЧАСТІ 

1. Робочі мови науково-практичного семінару – 

українська, російська, англійська, польська, 

грузинська, французька. 

2. Форма участі у семінарі – очна або дистанційна. 

3. Не пізніше 12.03.2020 р. подати на електронну 

адресу: Konfeco2020@gmail.com 

заявку, тези, скановану копію квитанції.  

У темі повідомлення вказати тему «Матеріали 

на семінар. Петренко (прізвище автора)». Файли 

назвати за прикладом: Petrenko_zayavka. 

 
 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ 
 

12 березня 2020 – кінцевий термін подання тез; 

13 березня 2020 – проведення семінару; 

Протягом місяця з дня проведення семінару – 

розсилання матеріалів конференції. 

Протягом роботи міжнародного науково-

практичного семінару учасники дізнаються як 

працює єдина українська креветкова ферма та 

приймуть участь у майстер-класі: «Вирощування 

королівської креветки». 
 

Пленарне засідання проходитиме на базі                                   

ТОВ «АКВАРЕСУРС ПЛЮС»  

 

ОПЛАТА ОРГВНЕСКУ 

Публікація матеріалів з тезами доповідей 

становить 50 грн за 1 стор. 

Обсяг тез – 2-і сторінки, які не нумеруються. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

1. Учасник має право надіслати лише одну 

доповідь, яка раніше не публікувалася (в тому 

числі і у співавторстві). 

2. Максимальна кількість авторів – три особи 

(включаючи наукового керівника).  

3. Для студентів обов’язково вказувати 

наукового керівника. 

4. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см, 

розмір усіх полів 20 мм. 

5. Використання ілюстративних матеріалів у 

тезах бажано мінімальне.  

6. Формат таблиць та рисунків має бути лише 

книжний. Відповідальність за зміст і оформлення 

тез доповідей несе автор і науковий керівник (для 

студентів). За результатами науково-практичного 

семінару вийде збірник доповідей з 

присвоєнням кодів УДК, ББК, ISBN. 

 
Кожному автору або колективу авторів будуть 

надіслані: збірник тез доповідей та електронний 

сертифікат учасника 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

 

Коваленко М. М., 

к.е.н., доцент 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

м. Київ 

Україна 
 

ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ 

РИНКУ РИБИ В УКРАЇНІ 

 

Ринок риби та морепродуктів є глобальним 

внаслідок ряду причин. З метою застосування 

різноманітних інструментів регулювання та 

всебічного аналізу українського рибного ринку, 

необхідно застосовувати комплекс інструментів, 

заходів та методів галузевого регулювання, 

враховуючи різні обставини….[далі текст тез]. 

Таблиця 1 

Баланс попиту і пропозиції риби  

та рибної продукції, тис. тонн 

Показники 2017 2018 

Пропозиція риби  479 485 
Джерело: [1] 

 

Список використаних джерел: 

1. Петров К. М. Регуляторна політика держави 

і механізми її реалізації в перспективних 

галузях економіки, пов’язаних із рибним 

господарством. Економіка розвитку. 2019. № 3. 

С. 10–18. 

 


