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Шановний Олександре Івановичу! 
 

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» та Громадська організація 

«Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» (ГО «КЕА») запрошують Вас взяти 

участь у Сімнадцятому Конгресі вчених економістів-аграрників «Перспективні форми 

організації господарської діяльності на селі». 

Планується розглянути такі питання:  

1. Інституційно-правові та організаційно-економічні умови ведення господарської 

діяльності. 

2. Теоретичні засади та практика діяльності господарських формувань. 

3. Параметри моделей та ефективність різних організаційно-правових форм 

господарювання. 

4. Пріоритетні напрями розвитку форм господарювання та їх об’єднань. 

5. Розвиток несільськогосподарських видів діяльності в сільській місцевості. 

Широкоформатний захід включає: міжнародну науково-практичну конференцію 

«Перспективні форми організації господарської діяльності на селі»; Загальні збори членів ГО 

«КЕА»; виставку-ярмарку наукової літератури; нетворкінг.  

Організаційний внесок – 350 грн. Дійсні члени ГО «КЕА» (ті, що сплатили членський 

внесок) організаційний внесок не сплачують. До організаційного внеску входить: участь у 

пленарному засіданні Конференції; харчування (обід, кава-брейк); роздатковий матеріал, 

сертифікат учасника; електронний фотодайджест (буде надіслано на електронні адреси посилання 

на файлообмін); загальноорганізаційні витрати.  

Тези доповідей разом із копією квитанції про сплату надсилаються до 8 травня на 

електронну адресу: ecapk@iae.org.ua. 

Збірник тез буде видано в авторській редакції до 30 травня 2019 р. 

Про Вашу згоду взяти участь у роботі Конгресу просимо повідомити оргкомітет анкетою 

(додається) на електронну пошту iae.agroekonomika@gmail.com до 8 травня 2019 року. 

Конгрес відбудеться 30 травня 2019 року 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), закінчення роботи – 18:00. 
 

Додатки: 1) Інформаційна довідка; 2) Анкета учасника Конгресу; 3) Заява на членство в ГО «КЕА»; 

4) Статут ГО «КЕА»; 5) Положення про членські внески ГО «КЕА». 

 

 

З повагою 

Директор ННЦ «Інститут аграрної економіки», 

Голова Президії ГО «КЕА», 

академік НААН        Ю.О. ЛУПЕНКО 

mailto:ecapk@iae.org.ua
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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
 

Реквізити для перерахунку організаційних та членських внесків 

Організаційний внесок просимо перерахувати на розрахунковий рахунок Громадської 

організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників»: 26003300106886 

(978) в ТВБВ № 10026/01 філії-Головного управління по м. Києву та Київській області АТ 

«Ощадбанк», МФО 322669, ідентифікаційний код 39878147. Копію квитанції про сплату 

надіслати на адресу iae.agroekonomika@gmail.com. Також можлива оплата готівкою в день 

засідання під час реєстрації. 
 

Умови щодо вступу до Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених 

економістів-аграрників»  

Дійсними членами Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-

аграрників» можуть стати, відповідно до п. 4.2 Статуту, фізичні особи, які займаються 

науково-дослідною та (або) науково-педагогічною діяльністю в галузі аграрної економіки, 

мають науковий ступінь доктора економічних наук та (або) учене звання професора. 

Для набуття членства необхідно надіслати заповнену заяву (бланк заяви додається) та 

відскановану квитанцію про сплату членського внеску (в призначенні платежу необхідно 

вказати «членські внески за 2019 р. [ПІБ особи, що сплатила]») на адресу 

iae.agroekonomika@gmail.com. 

Сума членського внеску згідно «Положення про членські внески Громадської організації 

“Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників”» становить 300 грн. на рік. 
 

 

 

Вимоги щодо оформлення та подання тез наукових доповідей 

 

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: зліва – 2,5 см, справа – 1 см, зверху і знизу – по 2 см, 

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 – 35 грн за одну сторінку комп’ютерного 

набору. Кошти за публікацію тез необхідно до 8 травня перерахувати на розрахунковий 

рахунок Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»: 31252289101354 

в ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ м. Києва, МФО 820172, код ЄДРПОУ 

00496805. У призначенні платежу обов’язково вказати прізвище і «за тези». 

Тези доповідей разом із копією квитанції про сплату надсилаються до 8 травня на 

електронну адресу: ecapk@iae.org.ua. 

Збірник тез буде видано в авторській редакції до 30 травня 2019 р. 
 

 

Умови поселення 

Розміщення учасників у готелі Національної академії аграрних наук України (пров. 

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

заявками. 

 
За додатковою інформацією звертатися 

+38 (044)258-32-17 Могильний Олексій Миколайович  
+38(044) 258-34-71 Козак Мирослав Іванович 
+38(044) 259-73-86 Дендебера Олена Петрівна (стосовно тез доповідей) 
+38 (044) 257-94-91 Мамчур Людмила Василівна 
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