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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас 26-27 листопада 2020 р.
до участі в роботі
ІV Міжнародної науково-практичної конференції
«ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ:
ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ, МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНИ ТА РОЛЬ
АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ»

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Особливості і ризики інклюзивного розвитку в умовах пандемії COVID.
2. Можливості інклюзивного розвитку агропродовольчого сектору та
продовольча безпека України.
3. Інвестиційні можливості забезпечення інклюзивного розвитку України.
4. Соціоекономічні чинники інклюзивного розвитку економіки.
До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі
вищої освіти І-ІV курсів, магістранти (лише з науковим керівником або
співавтором з науковим ступенем), а також практичні працівники з України та
зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері
економічних наук
Програма роботи конференції:
26.11.2020р.
9:30 – 10:00 Підключення та реєстрація учасників конференції
10:00 – 10:30 Відкриття конференції,
10:30 – 13:00
Відкритий мікрофон, дискусія учасників конференції,
пропозиції
13:30 – 14:30 Підведення підсумків конференції
27.11.2020р.
10.00–11.00 Підведення підсумків
11.30-17.00 Культурно – просвітницькі заходи (3-D туру екскурсії ознайомлення з навчальною базою НУБІП України, парками, скверами та
доріжками Університету)
Робочі мови конференції: українська, польська російська, англійська.

м. Київ, Україна

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:
Для участі у роботі конференції необхідно до 20.11.2020 р. надіслати
електронною поштою до організаційного комітету наступні документи:
– заявку https://forms.gle/5VNUP8ZDW17YdAMf9 на участь та відомості про
авторів (Romanovych_O_zajavka.doc);
– тези доповіді (Romanovych_O_tezu.doc);
– копію платіжного документу про сплату оргвнеску
(Romanovych_O_kvitancia.doc)
Електронна адреса оргкомітету: conf.dpim@gmail.com

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
– УДК – у лівому верхньому куті;
– прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада,
установа – у правому верхньому куті;
– через 1 інтервал назва тез доповіді – по центру, всі літери великі;
– текстова частина;
–література (не більше 5 джерел).
Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам:
формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1.
Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту
під назвою «Список використаних джерел:». У тексті посилання
позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера
джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7,
с. 16].
• Обсяг тексту: 2-3 сторінки (включно) зі списком використаних джерел.
Рисунки, діаграми, таблиці будуються з використанням чорно-білої гами.
Усі рисунки і таблиці повинні мати назви. Для назв таблиць та рисунків
використовується шрифт Times New Roman, 12 кегль. Всі рисунки повинні
бути згруповані як єдиний об’єкт. Формули необхідно розташовувати по
центру з нумерацією по правому краю. При наборі формул використовується
редактор формул
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УВАГА! Тези, що надіслані пізніше вказаного терміну або без
дотримання вимог, будуть повернені авторам.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:
За умови отримання електронного збірника за результатами конференції
організаційний внесок складає 100 грн. за одну публікацію (відправка
здійснюється на електронну адресу учасника).
Реквізити для здійснення оплати організаційного внеску будуть відправлені
на електронну адресу учасника лише після прийняття тезисів доповіді.
Усі учасники конференції забезпечуються електронним збірником тез
конференції та сертифікатом учасника, які будуть направлені до 14 грудня
2020 року на поштову адресу учасника, вказану у заявці.
Доктори наук, які беруть участь у роботі конференції, від сплати оргвнеску
звільняються.
ЗАЯВКА
на участь у роботі конференції
«ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ГЛОБАЛЬНІ
ТЕНДЕНЦІЇ, МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНИ ТА РОЛЬ
АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ»
https://forms.gle/5VNUP8ZDW17YdAMf9
Прізвище __________________________________________________________
Ім’я _______________________________________________________________
По батькові_________________________________________________________
ВНЗ (Установа) _____________________________________________________
___________________________________________________________________
Контактний телефон _________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________
Назва доповіді ______________________________________________________
Тематична секція____________________________________________________
___________________________________________________________________
Науковий
керівник
(П.І.Б.,
науковий
ступінь,
вчене
звання)
_____________________________________________________________________
Бажаю виступити
 на пленарному засіданні
 лише публікація тез
Координатори оргкомітету:
Національний університет біоресурсів і природокористування України
03041, Україна, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навч. корпус № 10,
кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту, ауд. 413.
Тел.: 044-527-80-81 (кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту)
тел.: 38 097 352 46 36 - Суханова Алла Валеріївна
тел.:38 063 607 95 92. - Голєва Марія Сергіївна
conf.dpim@gmail.com

