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Міністерство аграрної політики та продовольства України 
 

Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних 

закладів «Агроосвіта» 
 

Науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового 

виробництва Украгропромпродуктивність» 
 

Представництво продовольчої та сільськогосподарської 

організації ООН в Україні 
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Латвійський сільськогосподарський університет, м. Елгава, 

Латвія 
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Дебреценський університет, м. Дебрецен, Угорщина 

 

Словацький університет сільського господарства, м. Нітра, 

Словаччина 
 

Університет Вітаутаса Великого, м. Каунас, Литва 

 

Комратський державний університет, м. Комрат, Молдова 
 

запрошує взяти участь у 
 

МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

28-29 травня 2019 року 
 

«СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: ГЛОБАЛЬНІ 

ЗМІНИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЯГНЕННЯ» 
 

м. Біла Церква, Україна 
 

НА КОНФЕРЕНЦІЮ ЗАПРОШУЮТЬСЯ 
 

представники наукової спільноти (наукові співробітники, викладачі, 

докторанти, апіранти, слухачі магістратратури і бакалаврату), представники 

державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, 

установ 



ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Науково-методичні проблеми вивчення сталого розвитку сільського 

господарства 

2. Інноваційно-інвестиційні аспекти розвитку сільського господарства 

3. Розвиток агропродовольчих ланцюгів на принципах сталості та 

інноваційності 

4. Формування знань та навичок у студентів агроуніверситетів для сталого 

розвитку сільського господарства 

5. Пріоритетні напрями екологічного забезпечення розвитку сільського 

господарства 

6. Сталий розвиток сільських територій: теоретичні та прикладні аспекти 

7. Посилення компетенцій та інтеграційних зв’язків університету у 

формуванні (реалізації) принципів сталого розвитку 

8. Конкурентоспроможність агробізнесу як основа забезпечення сталого 

розвитку 

9. Глобальні виклики та адаптаційні моделі поведінки аграрного бізнесу 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Даниленко А.С., ректор БНАУ, академік НААН, д-р екон. наук, професор, 

голова оргкомітету. 

Варченко О.М., проректор з наукової та інноваційної діяльності, д-р екон. 

наук, професор, заступник голови оргкомітету. 

Новак В.П., перший проректор, д-р біол. наук, професор. 

Димань Т.М., проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності, д-р 

с.-г. наук, професор. 

Паска І.М., декан економічного факультету, д-р екон. наук, професор.  

Іщенко Т.Д., в.о. директора ДУ «НМЦ «Агроосвіта». 

Ковальова О.В., заступник Міністра аграрної політики та продовольства 

України. 
Шупик С.М., заступник директора департаменту підтримки фермерства, 

кооперації та розвитку сільських територій – начальник відділу підтримки 

фермерства Міністерства аграрної політики та продовольства України. 
Демчак І.М., директор НДІ «Украгропромпродуктивність». 
Рябченко О.О., національний координатор програм ФАО в Україні. 
Свиноус І.В., завідувач кафедри обліку і оподаткування, д-р екон. наук, 

професор.  

Сатир Л.М., завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності, д-р екон. наук, професор.  

Гринчук Ю.С., завідувач кафедри менеджменту, д-р екон. наук, доцент.  

Сокольська Т.В., завідувач кафедри публічного управління, адміністрування 

та міжнародної економіки, д-р екон. наук, доцент.  

Непочатенко В.А., завідувач кафедри вищої математики та фізики,  

д-р фіз.-матем. наук, доцент.  

Рудич О.О., завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, 

канд. екон. наук, доцент. 

Гура А.М., завідувач кафедри економіки та економічної теорії, канд. екон. 

наук, доцент. 



Трофимчук М.І., завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, 

канд. екон. наук, доцент. 

Аллан Лайнс, почесний професор, канд. екон. наук, Університет штату 

Огайо (США).   

Єлєна Горська, декан факультету економіки та менеджменту, д-р екон. наук, 

професор, Словацький університет сільського господарства (Словаччина). 

Гжегож Слюсаж, проректор, д-р екон. наук, професор, Жешувський 

університет (Польща). 

Пармаклі Д.М., д-р екон. наук, професор, Комратський державний 

університет (Молдова). 

Георгій Черевко, д-р екон. наук, професор, Жешувський університет 

(Польща). 
 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Дата конференції Кінцевий термін подання матеріалів 

28-29 травня 
19 квітня 2019 року – тези 

17 травня 2019 року – статті 
 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

28 травня 2019 року 29 травня 2019 року 

8.30-9.45 – Реєстрація 
10.00-12.00 – Секційні засідання та 

стендові доповіді 

10.00 – Урочисте відкриття 12.00-13.00 – Підведення підсумків 

10.30-13.00 – Пленарні доповіді  

13.00-14.00 – Перерва, обід  

14.00-17.00 – Секційні засідання та 

стендові доповіді 

 

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Підготувати самостійно або у співавторстві (не більше трьох осіб) одну 

наукову доповідь згідно вимог та зберегти у файл за прикладом 

Report_Ivanov.doc 

Оформити заявку учаснику конференції згідго встановленого зразка та 

зберегти у файл за прикладом Application_Ivanov.doc 

До 19 квітня 2019 року включно надіслати на електронну адресу 

оргкомітету tezy_econ@ukr.net два документи: тези і заяку. Після цього 

обов’язково очікувати підтвердження на свою електронну адресу про 

отримання матеріалів та проведення оплати. Термін очікування може тривати 

декілька днів.  

Усіх учасників конференції буде забезпечено  збірником тез 

конференції та сертифікатом про участь (електронна версія).  

Особи, які беруть участь у конференції в очній формі, програму 

конференції та сертифікат учасника отримають під час реєстрації.  

Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник 

матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції. 

Електронний варіант збірника також буде розміщений на сторінці 

Білоцерківського НАУ, у розділі «Матеріали наукових конференцій». 

 

 

mailto:tezy_econ@ukr.net


ВАРТІСТЬ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Організаційний внесок для українців становить 200 грн. (сума покриває витрати на 

розміщення тез і збірника на сайті), для іноземців – безкоштовно. 

Реквізити для сплати коштів: 

Сплата публікаційних внесків відбувається після прийняття матеріалів до 

друку на картку ПриватБанку 4149 4996 4322 3835, отримувач Бабицька Ольга 

Олександрівна. Призначення платежу: за послуги опублікування тез від 

Прізвище ініціали. Перекази Укрпоштою не допускаються. 
 

Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, 

харчування тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок 

сторони, що відряджає. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ / СТАТЕЙ 

Тези можна подавати українською, російською та англійською мовами. 

Тези мають бути набрані у текстовому редакторі не нижче MS WORD 2000 

формату А4 (297x210 мм), сторінки не нумерувати. Обсяг тез – 2-3 сторінки. 

Параметри сторінки: верхнє, нижнє та ліве поля – 30 мм, праве поле 25 мм. 

Шапка тез: індекс УДК, ініціали та прізвища авторів, назва організації – 

набираються з нового рядка шрифтом Times New Roman розміром 14 пт з 

одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю. Назва тез 

розміщується на 10 мм нижче назви організації, набирається великими літерами 

шрифтом  розміром 14 пт з напівжирним виділенням і вирівнюється по центру. 

Анотація українською мовою розміщується на 10 мм нижче назви тез, 

набирається з абзацного відступу 10 мм шрифтом Time New Roman розміром 14 

пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині. 

Нижче анотації обов'язково вказуються ключові слова (до 5 

словосполучень). 

Основний текст розміщується на 10 мм нижче анотації, набирається після 

абзацного відступу 10 мм шрифтом Times New Roman розміром 14 пт з 

одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині. 

Для набирання формул застосовувати редактор формул MS WORD 

(використовувати шрифти: Symbol, Time New Roman; розміри шрифтів: 

звичайний 14 пт, крупний індекс 8 пт, дрібний індекс 6 пт, крупний символ 18 

пт, дрібний символ 12 пт). 

Якщо в тезах є ілюстрації, необхідно розташувати їх по тексту, 

вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по ширині з абзацного відступу 10 мм. 

Ілюстрації мають бути чіткими та контрастними. 

Таблиці розташовувати по тексту, їх ширина має бути на 10 мм менша 

ширини рядка. Над таблицею поставити її порядковий номер (Таблиця 1), 

вирівнюючи по правому краю, під яким розмістити назву таблиці, вирівняної 

по центру. Бібліографія подається загальним списком у кінці тез згідно з 

вимогами ДСТУ 2015 через 10 мм від останнього рядка. 

Одночасно учасники конференції та інші зацікавлені особи можуть подати 

наукові статті у фаховий збірник Білоцерківського НАУ «Економіка та 

управління АПК», що виходить 2 рази на рік. Публікація у збірнику 

безкоштовна. Вимоги до публікацій розміщені на сайті:  

http://econommeneg.btsau.edu.ua//.  

http://econommeneg.btsau.edu.ua/
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Прізвище, ім’я,  по 

батькові          

 

Науковий ступінь, 

вчене звання 

 

Місце роботи 

(навчання) 

 

Посада  

Назва доповіді  

Тематичний напрям  

Форма участі 

(очна/заочна) 

 

Бронювання місця в 

готелі (так/ні) 

 

Контактний 

телефон 

 

e-mail                        

 

Умови заповнення: 

1. Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення 

2. Якщо є кілька авторів, у полях заявки вказуються дані кожного автора у 

визначеній послідовності 

 

 

 

КОНТАКТИ 

Контактна особа: 

Бабицька Ольга Олександрівна – к.е.н., доцент кафедри економіки та 

економічної теорії Білоцерківського національного аграрного університету 

Тел. +38 (096) 558-02-04; E-mail: babitskaya_olga@ukr.net 
 


