
ШАНОВНІ КОЛЕГИ, 

ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ,  

МОЛОДІ ВЧЕНІ! 
 

Економічний факультет і  

кафедра глобальної економіки  

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України  

запрошує Вас взяти участь у роботі 

 

  

ІV Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції 

«Конкурентоспроможність аграрного 

сектору в умовах функціонування Зони 

вільної торгівлі з Європейським Союзом» 

присвяченої 
70-річчю економічного факультету 

 
яка відбудеться 14 травня 2021 року 

 

Мета конференції: 

здійснення обміну результатами наукових 

досліджень, розгляд актуальних  проблем і 

шляхів підвищення конкурентоспроможності 

аграрного сектору України в умовах  

функціонування Зони вільної торгівлі з 

Європейським Союзом 

 

Для вирішення організаційних питань просимо 

звертатися безпосередньо до координаторів 

конференції. 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ  

у І МІЖНАРОДНІЙ  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

«Конкурентоспроможність аграрного 

сектору в умовах функціонування Зони 

вільної торгівлі з Європейським Союзом» 
 

Прізвище, ім’я, по батькові  
Наукова ступінь  
Вчене звання  
Посада  
Місце роботи   
Назва доповіді  
Науковий керівник (для студентів)  
Контактний телефон  
E-mail  
Адреса, на яку висилати збірник матеріалів  

 

КОНТАКТНІ ДАНІ ОРГКОМІТЕТУ 
 

Адреса оргкомітету:  

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, 

кафедра глобальної економіки, каб. 308,  

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

 

Координатор конференції: 

Діброва Анатолій, д.е.н., проф.,  

декан економічного факультету 

Вдовенко Наталія, д.е.н., проф.,  

завідувач кафедри глобальної економіки 
 

Модератор конференції: 

 

 

Вдовенко Наталія, доктор економічних наук, 

завідувач кафедри глобальної економіки 
 

Організатори конференції: 
 

Наконечна Катерина, к.е.н.,  

доцент кафедри глобальної економіки 

Тел.: +380636080885 

 

Михальчишина Лариса, к.е.н.,  

доцент кафедри глобальної економіки 

Тел.: +380672330507 
 

 

Міністерство освіти і науки України 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України 
Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 
Бюджетна установа «Методично-технологічний 

центр з аквакультури» 
Міжнародний інноваційний центр  

Батумський державний університет 
імені Шота Руставелі (Грузія) 

Департамент SAD − APT,  
AgroParisTech (Франція) 

Європейська Асоціація наук з Безпеки (Польща) 
Центр з досліджень водних генетичних ресурсів 

«АКВАГЕНРЕСУРС», філії Державного 
підприємства «Республіканський центр з 

відтворення та розведення тварин»  
Республіки Молдова  

(Молдова) 
Академія Наук бізнесу Грузії (Грузія) 

 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

ІV Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція 

«Конкурентоспроможність аграрного 

сектору в умовах функціонування Зони 

вільної торгівлі з Європейським Союзом» 
присвячена 

70-річчю економічного факультету 

14 травня 2021 року 

м. Київ, Україна 

 



УМОВИ УЧАСТІ 

1. Робочі мови науково-практичної конференції – 

українська, російська, англійська, польська, грузинська, 

французька. 

2. Форма участі у конференції – очна або 

дистанційна. 

3. Не пізніше 06.05.2020 р. подати на електронну 

адресу: kln273125@gmail.com 

заявку, тези, скановану копію квитанції.  

У темі повідомлення вказати тему «Матеріали 

на конференцію. Петренко (прізвище автора)». 

Файли назвати за прикладом: Petrenko_zayavka. 

 

 

Пленарне засідання проходитиме на базі  

кафедри глобальної економіки з використанням 

платформи Zoom для  

вітчизняних і зарубіжних учасників        

 

запрошення для участі в конференції: 

Join Zoom Meeting 

 

https://us04web.zoom.us/j/5314801112?pwd=RXR

qU1pUTTcyM0lBSTVwRmxReWQ0Zz09 

 

Meeting ID: 531 480 1112 

Passcode: 6kuGML 

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 таблиь та рисунків має бути лише 

книжний. Відповідальність за зміст і оформлення 

тез доповідей несе автор і науковий керівник (для 

студентів). За результатами науково-практичної 

конференції 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 
 

 

Трокоз Ю. В., 

к.е.н. Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

м. Київ 

Україна 
 

ІНДЕКС ГЛОБАЛЬНОЇ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЯК 

ПОКАЗНИК МАКРОРІВНЯ РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Звіт про глобальну конкурентоспроможність 

(aнгл. The Global Competitive Report – GCR) вже 

давно є всесвітньо визнаним рейтингом 

конкурентоспроможності країн та інструментом для 

бенчмаркінгу сильних і слабких сторін країн. У 

прагненні постійного запровадження найкращої 

методики при підготовці рейтингу, здійснюється 

ряд удосконалень в методології протягом багатьох 

років..….[далі текст тез]. 

 

Список використаних джерел: 

1. Петров К. М. Регуляторна політика держави 

і механізми її реалізації в перспективних 

галузях економіки, пов’язаних із продовольством. 

Економіка розвитку. 2020. № 3. С. 10-18. 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ 

6 травня 2021 – кінцевий термін подання тез; 

14 травня 2021 – проведення конференції; 

Протягом місяця з дня проведення конференції – 

розсилання матеріалів конференції. 

 

https://us04web.zoom.us/j/5314801112?pwd=RXRqU1pUTTcyM0lBSTVwRmxReWQ0Zz09
https://us04web.zoom.us/j/5314801112?pwd=RXRqU1pUTTcyM0lBSTVwRmxReWQ0Zz09

