
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР 

“ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ” 
 

03680, Київ, вул. Героїв  Оборони,  10 
тел. (044) 258-43-21, 258-48-21 

факс (044) 526-05-65  

 
NATIONAL SCIENTIFIC CENTRE 

“INSTITUTE OF AGRARIAN ECONOMICS” 
 

10, Geroiv  Oborony  Str., Kyiv, 03680 
tel. (044) 258-43-21, 258-48-21 

fax (044) 526-05-65 
 

 

____________________________________ 

від “16”  квітня   2015 р.  № 11/203  
 

Члену Всеукраїнського конгресу  

вчених економістів-аграрників 
 

О.І. ПАВЛОВУ  

 

Шановний Олександре Івановичу! 
 

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» та Громадська 

організація «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» запрошують 

Вас 14 травня 2015 року взяти участь у засіданні чергових П’ятнадцятих річних 

зборів членів Конгресу, які відбудуться в рамках Міжнародної науково-практичної 

конференції “Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції 

аграрного сектору економіки України”. 

На зборах планується обговорити нагальні питання діяльності Конгресу, 

визначити пріоритети його роботи та намітити шляхи подальшого розвитку. 

Про Вашу згоду взяти участь у роботі конференції та Конгресу просимо 

повідомити оргкомітет анкетою (додається) до 27 квітня 2015 року на електронну 

пошту: ecapk@iae.org.ua. 

Організаційний внесок – 150 грн. 

Конференція та збори Конгресу відбудуться в Національному науковому 

центрі «Інститут аграрної економіки» за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, 

3-й поверх, к. 317 (конференц-зал). 

Початок роботи – 10:00. 

Початок реєстрації – 9:00. 

 

Додатки: 1. Інформаційна довідка. 

2. Анкета учасника конференції та зборів Конгресу. 

 
З повагою 

 

Директор  

Національного наукового центру 

«Інститут аграрної економіки», 

академік НААН                   Ю.О. ЛУПЕНКО 

 

Президент Всеукраїнського конгресу  

вчених економістів-аграрників, 

академік НААН              П.Т. САБЛУК 

 

mailto:ecapk@iae.org.ua


ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
 

Реквізити для перерахунку організаційному внеску 
Організаційний внесок просимо надіслати до 5 травня 2015 р. поштовим 

переказом на адресу: 03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, Національний науковий 
центр «Інститут аграрної економіки», Павлоцька Тамара Павлівна (копію квитанції про 
сплату надіслати на адресу ecapk@iae.org.ua). Також можлива оплата готівкою в день 
засідання під час реєстрації. 

 

Вимоги щодо оформлення та подання тез виступів 
До публікації приймаються тези за авторством запрошеного без співавторства. 
У тезах слід вказати назву теми, прізвище, ім’я та по батькові автора, науковий 

ступінь, вчене звання, місце роботи, посаду, контактні телефони, адресу електронної 
пошти. 

Обсяг тез: до 5 стор. комп’ютерного набору. 
Редактор – Microsoft Word, поля – всі по 20 мм, шрифт – Times New Roman, кегель 

– 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см. 
Формули, таблиці, рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів 

MS Office. 
Назва файлу в електронному варіанті має містити прізвище автора та тему виступу, 

напр., Goncharenko_Orenda zemli.doc. 
Вартість публікації авторського оригіналу тез – 30 грн за одну сторінку 

комп’ютерного набору. Кошти за публікацію тез можна сплатити при подачі матеріалів у 
день проведення зборів або ж перерахувати на розрахунковий рахунок Національного 
наукового центру «Інститут аграрної економіки»: 31259201101354 в ГУ ДКСУ у м. Києві, 
МФО 820019, код ЄДРПОУ 00496805. У призначенні платежу обов’язково вказати 
прізвище і «за тези конгресу». 

Підписані автором тези виступу подаються в одному примірнику на аркушах 
формату А4 та в електронному вигляді при реєстрації або ж надсилаються електронною 
поштою за адресою: ecapk@iae.org.ua разом із копією квитанції про сплату. 

 

Вимоги щодо подання слайд-презентацій до виступів 
Якщо під час виступу Ви плануєте використовувати слайд-презентацію, то файл в 

електронному вигляді має бути надісланий не пізніше 12:00 13 травня 2015 року на 
електронну пошту: ecapk@iae.org.ua. 

Назва файлу в електронному варіанті має містити прізвище автора та тему виступу, 
напр., Goncharenko_Orenda zemli.ppt. 

Рекомендації щодо дизайну та тексту слайд-презентації: 
На одному слайді використовується не більше трьох кольорів: один для фону, 

другий для заголовків, третій для тексту. 
Фон слайду: білий. 
Колір тексту має бути контрастним до кольору фону. 
Напівжирний шрифт і курсив використовується лише для заголовків та виділення 

найбільш важливої інформації на слайді. 
Шрифт тексту:  

без зарубок – Arial, Arial Cyr, Calibri та інші подібні; 

кегель – не менше 18 пт. 
 

Умови поселення 
Розміщення учасників у готелі Національної академії аграрних наук України    

(пров. Жуковського, 6) та готелі «Голосіївський» (проспект 40-річчя Жовтня, 93). 
 

За додатковою інформацією звертатися 
+38(044) 258-34-71 Козак Мирослав Іванович 
+38(044) 259-73-86 Дендебера Олена Петрівна 
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А Н К Е Т А
*
 

учасника Міжнародної науково-практичної конференції  

“Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції  

аграрного сектору економіки України” та П’ятнадцятих річних зборів  

Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників,   

14 травня 2015 р., м. Київ  

(вул. Героїв Оборони, 10, Національний науковий центр  

«Інститут аграрної економіки») 

 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Дата та рік народження  

Науковий ступінь (рік присудження)  

Вчене звання (рік присудження)  

Наукова проблема, якою займаєтесь  

  

Посада та основне місце роботи  

  

Службова адреса, контактний телефон  

  

Електронна адреса  

Назва виступу  

 

 

 

  

Потреба в готелі  

 (так, ні) 

 

Підтверджую своє бажання щодо участі в роботі Загальних зборів Громадської організації 

«Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників». Погоджуюсь з висунутими вимогами щодо 

оформлення і порядку подання тез виступу.  

Відповідно до Закону України „Про захист персональних даних” від 1 червня 2010 року № 2297-

VІ даю згоду на обробку моїх особистих персональних даних загального характеру з первинних 

джерел та особистих відомостей для загального користування.  

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати уточнену інформацію для внесення 

нових особистих даних до бази персональних даних.                                     

  

“_____” __________________ 2015 р.         _________________ 

                                                                                                   (підпис) 

                                                           
*
 Заповнену анкету просимо надіслати електронною поштою на адресу оргкомітету зборів: еcapk@iae.org.ua. 


