Шановні колеги, дорогі друзі!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Формування та розвиток cучасної моделі
біоекономічної системи на сільських
територіях»,
яка відбудеться 18 травня 2017 року в місті
Житомир на базі Житомирського національного
агроекологічного
університету.
До
участі
запрошуються науковці, викладачі, практики,
аспіранти та студенти.
Мета конференції: вироблення та апробація
нових економічних теорій, аналіз, прогнозування
та надання практичних рекомендацій щодо
формування та розвитку cучасної моделі екологоекономічної системи.
Форма участі: особиста або заочна.
Робочі мови конференції:
українська,
російська, англійська.
Матеріали аспірантів та студентів
необхідно направляти разом з
письмовою рекомендацією
(рецензією) кандидата/доктора наук
або у співавторстві з науковим
керівником.
Орієнтовний регламент роботи конференції:
18 травня 2017 року:
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Організаційний комітет конференції
Голова оргкомітету: Скидан Олег Васильович, д.е.н.,
професор, ректор ЖНАЕУ.
Зам. голови оргкомітету: Ткачук Василь Іванович –
завідувач кафедри економіки і підприємництва, д. е. н.,
професор;
Члени оргкомітету:
Лупенко Юрій Олексійович – директор ННЦ "Інститут
аграрної економіки", д. е. н, професор, академік НААН.
Ібатуллін Шаміль Ільдусович – заступник академікасекретаря відділеня аграрної економіки та продовольства
Національної академії аграрних наук України, д. е. н.,
професор член-кореспондент НААН;
Шпикуляк Олександр Григорович – заст. директора ННЦ
"Інститут аграрної економіки" д. е. н., професор;
Ходаківська Ольга Василівна – завідувач відділу земельних
відносин ННЦ "Інститут аграрної економіки", д. е. н.;
Зінчук
Тетяна
Олексіївна
–
завідувач
кафедри
зовнішньоекономічної діяльності, д. е. н., професор;
Зіновчук Віталій Володимирович – завідувач кафедри
маркетингу, д. е. н., професор;
Кравчук Ірина Ігорівна – завідувач кафедри менеджменту
організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука, д. е. н.,
професор;
Якобчук Валентина Павлівна – завідувач кафедри
економічної теорії та інтелектуальної власності, к. е. н.,
професор;
Булуй Олексій Григорович – завідувач кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, к. е. н.,
доцент;
Нестерчук Інна Костянтинівна – завідувач кафедри
туризму, к.е.н, доцент;
Опалов Олександр Анатолійович – декан факультету
економіки та менеджменту, к. е. н, доцент;
Бугайчук Віта Віталіївна – заст. декана факультету
економіки та менеджменту, к. е. н, старший викладач;

Житомирський національний
агроекологічний університет
Національна академія аграрних наук
України;
Національний науковий центр « Інститут
аграрної економіки».
Інститут сільського господарства Полісся
НААН «Центр наукового забезпечення
агропромислового виробництва
Житомирської області»;

Всеукраїнська науково-практична
конференція на тему:

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК
CУЧАСНОЇ МОДЕЛІ
БІОЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ

Координати оргкомітету:
10008, м. Житомир, бульвар Старий 7, Житомирський
національний агроекологічний університет,
факультет економіки та менеджменту,
Тел.: +38 (67) 3905570 Бугайчук Віта Віталіївна
Електронна адреса: econom-science@ukr.net

18 травня 2017 року
м. Житомир

Фінансові аспекти:
Витрати учасників, пов’язані з перебуванням на
конференції (проїзд, проживання, харчування),
здійснюються за власний рахунок або за рахунок
сторони, що їх відряджає.
Розмір організаційного внеску становить:
 150 грн. – для громадян, які бажають прийняти
участь особисто; 130 грн. – для громадян, які
бажають прийняти участь заочно.
90 грн. – вартість додаткового примірника.
У разі дистанційної участі, збірник буде надісланий
після проведення конференції учасникам заходу на
поштову адресу, вказану в анкеті, протягом 20
робочих днів.
Реквізити для оплати будуть надіслані після
проходження
рецензування
матеріалів
оргкомітетом протягом десяти робочих днів.
Увага! Після оплати Вами організаційного внеску
просимо
надіслати
нам
відскановану
або
сфотографовану копію квитанції.
Планується видання збірника матеріалів до початку
роботи конференції.
ДЛЯ УЧАСТІ у конференції необхідно:
1. Заповнити заявку на участь у конференції за
формою, що додається.
2. Надіслати електронний варіант наукової роботи.
3. Надіслати відскановану або сфотографовану
копію квитанції.
Зазначені вище матеріали необхідно надіслати до
1 травня 2017 р. (включно) на електронну
адресу econom-science@ukr.net

У рамках конференції планується робота за
такими тематичними напрямами (секціями):

1. Теоретичні і методологічні основи
еколого-економічної (біоекономічної)
системи.
2. Інфраструктура еколого-економічної
системи.
3. Сталий розвиток сільських територій.
4. Біоенергетична складова виробництва
сільськогосподарської продукції.
5. Роль сільських громад у впровадженні
біоенергетичної складової аграрного
виробництва.
6. Інноваційний вектор аграрної політики ЄС:
екологічні та економічні пріоритети.
7. Туризм: креативні ідеї, конструктивні
підходи.
Зразок заявки на участь у конференції
Прізвище, ім’я, по батькові
Назва навчального закладу
Посада, вчене звання, науковий ступінь
Назва доповіді
Назва секції
Домашня адреса, телефон
Електронна пошта
Відомості про наукового керівника (ПІБ,
посада, вчене звання, науковий ступінь)
Форма участі (необхідне
вибрати): виступ з доповіддю (10
хв.); виступ з інформацією (5 хв.);
як слухач; не планую приїзд.
Адреса навчального закладу

Примітка:
1. У разі невідповідності тез вказаним вимогам
оргкомітет може відмовити у прийнятті їх до
друку.
2. Оргкомітет
просить
повідомляти
про
необхідність отримання більше одного збірника
матеріалів завчасно.
3. Оргкомітет надішле лист-підтвердження про
реєстрацію Ваших матеріалів.
4. Наукові тези повинні бути виконані на
актуальну тему, містити глибоке наукове
дослідження, без плагіату.
Вимоги до тез доповідей:

 обсяг матеріалів – не більше 3 сторінок (включно)
















формату А-4 (210х297 мм)у текстовому редакторі
Microsoft Word у вигляді файлу з розширенням
*.doc, або *.docx;
шрифт – Times New Roman;
розмір – 12 кегль;
1,0 міжрядковий інтервал;
абзац відступ – 10 мм;
поля – верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм;
сторінки не нумеруються.
Послідовність розміщення матеріалів у тезах
доповіді:
напрямок конференції відповідно до тематики тез
доповіді;
прізвище та ініціали автора (не більше двох)
(шрифт – напівжирний, курсив);
посада, навчальний заклад, місце роботи у разі
закінчення навчання (шрифт – курсив);
місто, в якому його розташовано, держава (шрифт
– курсив);
назва статті (великі літери, шрифт –
напівжирний);
текст;
список літератури (великі літери, шрифт –
напівжирний).

Приклад оформлення тез доповідей:
Секція: Теоретичні і методологічні основи еколого-економічної (біоекономічної)
системи.
Васильєв О.Р.
аспірант кафедри економіки і підприємництва
Житомирський національний агроекологічний університет
м. Житомир, Україна
ОСНОВИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ (БІОЕКОНОМІЧНОЇ) СИСТЕМИ
Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст,
текст, текст, текст, текст, текст [1, с. 115].
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Заявки на участь у конференції:

