
 

 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

«ІРПІНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ» 

Циклова комісія маркетингу і торгівлі 

 

 

ШАНОВНІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ, ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ,  

ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ!  

Запрошуємо  Вас  взяти участь у роботі  

І Міжвузівської науково-практичної конференції  

«СТРАТЕГІЇ, ІННОВАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ, 

МАРКЕТИНГУ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

         Офіційна мова конференції: українська.  

         Конференція відбудеться  18 березня 2021 року.  

                           Робота конференції планується за такими напрямами :                      

1. Актуальні проблеми підприємництва, торгівлі та маркетингу. 

2. Споживча політика в Україні.  

3. Проблеми та напрями розвитку біржового ринку в Україні. 

4. Контроль якості та безпечності харчових продуктів. 

5. Права споживачів: Знай! Відстоюй! Навчай! 

6. Логістика майбутнього: ефективні рішення для торгівлі. 

                                       

УМОВИ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1.  Для участі в конференції необхідно до 16 березня  2021 року (включно) надіслати 

оргкомітету відповідно оформлену заявку та тези доповіді на електронну адресу 

Irina_Vinnik@ukr.net.  

2. Форма участі в конференції -  дистанційна.  

3. Участь у конференції безкоштовна! 

4. Робоча мова конференції – українська. 

5. Файли назвати за прикладом: Іванов_заявка; Іванов_тези. 

6. За результатами конференції буде сформовано і розміщено на сайті коледжу 

електронний збірник матеріалів конференції. Адреса: iek.irpin.com 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

           09.45 – 10.00 – підключення учасників конференції 

           10.00 – 10.30 – пленарне засідання 

           10.30 – 13.00 – робота секцій за напрямами          

 

Контактна інформація: 

Tel., Viber +38(066)8369656 

E-mail: Irina_Vinnik@ukr.net 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Ільченко Н.В., директорка Відокремленого структурного підрозділу «Ірпінський фаховий 

коледж НУБіП України» 

Сова В.М.,  заступниця директорки з навчальної роботи 

Вінник І.В., голова циклової комісії маркетингу і торгівлі 

Іванова С.М., голова циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін 

Вдович В.Г., к.е.н., викладач фахових дисциплін 

Поцелуйко М.П., к.с-г н., завідувач лабораторії «Дослідження якості харчових продуктів» 

Дікевич О.М., директор ТОВ «Фуршет», член ради роботодавців ВСП «Ірпінський фаховий 

коледж НУБіП України» 

Куликова О.О., голова  правління «Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів 

«СПОЖИВЧА ДОВІРА».  

Погоріла О.І., методист 

            За підсумками роботи конференції буде видано збірник матеріалів. Усі матеріали 

конференції будуть розміщені в електронному збірнику на сайті ВСП «Ірпінський фаховий 

коледж НУБіП України».  

            Оргкомітет конференції залишає за собою право відхилити тези низької якості та 

незадовільної редакції від включення їх у збірник матеріалів конференції. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

І Міжвузівська науково-практична конференція 

«СТРАТЕГІЇ, ІННОВАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ, 

МАРКЕТИНГУ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Науковий керівник, його науковий 

ступінь та вчене звання 
 

Тематичний напрямок конференції  

Назва доповіді  

Повна назва закладу освіти  

Контактний телефон  

Е-mail  

Назва роботи  

Форма участі (дистанційна)  

Заявки просимо надсилати за наведеною формою в електронному вигляді  

на e-mail: Irina_Vinnik@ukr.net 
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Додаток Б 

                                          ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

- Тези доповідей повинні містити наукове обґрунтування актуальності заявленої теми, 

стислий виклад основної частини, висновки та перелік цитованих джерел. 

1. Обсяг тез до 3 сторінок формату А-4.  

2. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14 пт, абзац - 1 см., 1,5 міжрядковий інтервал.  

3. Розмір усіх полів - 2 cм.  

4. Таблиці повинні бути зроблені в MS Word за допомогою табличного редактора (слово 

«таблиця» пишеться з великої літери справа (без лапок), а її назва – по центру рядка). 

Розмір шрифту в таблиці - 12, заголовок – 14. Підписи розміщуються під рисунком 

(рис.1 в тексті; Рис.1. – в назві). 

5.  Сторінки не нумеруються.  

6. Список використаних джерел (без повторів) має бути оформлений відповідно до 

чинних вимог.  

7. Відповідальність за зміст і оформлення несе автор. 

Матеріали публікуються в авторській редакції. Відповідальність за науковий рівень 

тез доповідей, обґрунтованість висновків, достовірність результатів, наявність 

плагіату несуть автори. 

УВАГА! Тези менше двох сторінок не приймаються! Роботи, що надійшли з порушенням 

терміну подачі, до розгляду не приймаються! 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Секція: актуальні проблеми підприємництва, торгівлі та маркетингу 

Іванов І.І., 

к.е.н., доцент 

Відокремлений структурний підрозділ 

«Ірпінський фаховий коледж 

Національного університету біоресурсів і природокористування  

України» 
 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 

 Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст [1]. 

Список використаних джерел: 

1. Кушнір Т.Б. Проблеми підприємницької діяльності в Україні // Науковий вісник.2019. № 1. 

с. 25-26. 

 

 

Контактна інформація: 

Tel., Viber +38(066)8369656 

E-mail: Irina_Vinnik@ukr.net 
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