
              

        
 

МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ  
ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ  
ТА ВИПРОБУВАНЬ КОСМІЧНИХ ЗАСОБІВ 

ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ  

ТА ІННОВАЦІЙ 

PUBLISHING HOUSE “BALTIJA PUBLISHING” 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
Голова – Бондар О.І. – д-р біол. наук, професор, 
член-кор. НААНУ, Заслужений діяч науки і 
техніки України, ректор Державної екологічної 
академії післядипломної освіти та управління. 

Галушкіна Т.П. – д-р екон. наук, професор 
кафедри зеленої економіки Державної 
екологічної академії післядипломної освіти та 
управління, заслужений економіст України, 
науковий редактор журналу «Зелена 
економіка». 

Бутрим О.В. – д-р екон. наук, завідувач 
кафедри зеленої економіки Державної 
екологічної академії післядипломної освіти та 
управління. 

Присяжний В.І. – д-р техн. наук, начальник 
Національного центру управління та 
випробувань космічних засобів. 

Шапошников К.С. – д-р екон. наук, професор, 
директор ПУ «Причорноморський науково-
дослідний інститут економіки та інновацій». 

Грановська Л.М. – д-р. екон. наук, професор, 
зав. відділом Інституту зрошуваного 
землеробства Національної академії аграрних 
наук України. 

Барановська В.Є. – к.е.н., директор Центру  
освіти сталого розвитку Державної екологічної 
академії післядипломної освіти та управління. 

Inna Stecenko – Baltic International Academy, 
Latvia. 

 
 
 
 
 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ – оцінка інституційних 
можливостей та прогресу досягнень в напрямі 
імплементації європейських сценаріїв зеленого 
зростання, низьковуглецевого розвитку та 
кліматичної політики України з врахуванням 
євроінтеграційних прагнень та глобальних 
викликів.  
 
СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Секція 1. Зелений перехід та національна 
екологічна політика: адаптація зарубіжного 
досвіду. 

Секція 2. Регіональні плани дій та  
секторальна політика зеленого зростання. 

Секція 3. Інструменти та індикатори зеленої 
економіки: оцінка набутого досвіду та 
ефективність. 

Секція 4. Глобальні кліматичні виклики та 
сучасні тенденції формування ринку викидів 
парникових газів. 

Секція 5. Міжнародна взаємодія та 
партнерство в напрямі забезпечення зеленого 
зростання. 

 
Форма участі: дистанційна 
 
Робочі мови конференції: 
українська, англійська 
 
 

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
Державна екологічна академія  

післядипломної освіти та управління 
Кафедра зеленої економіки  

Адреса: вул. Митрополита В. Липківського, 35, 
корп. 2, м. Київ, Україна 

Телефон для довідок: +38 (099) 487-70-44 
Електронна адреса: conference@dea.kiev.ua 
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ДЛЯ УЧАСТІ НЕОБХІДНО: 
 

1. Заповнити електронну заявку для участі. 
 
2. Надіслати електронний варіант  тез доповіді 
 
3. Сплатити організаційний внесок та 
надіслати відскановану квитанцію. Реквізити 
для оплати будуть відправлені учасникам 
одночасно з інформацією оргкомітету щодо 
реєстрації та прийняття наданих матеріалів до 
друку. 
 
Зазначені вище матеріали необхідно надіслати 
до 10 грудня 2021 р. на електронну адресу: 
conference@dea.kiev.ua 

 

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ: 
 

Розмір організаційного внеску становить  
280 гривень (учасникам з України). Для 
авторів з інших країн вартість внеску –  
30 доларів. Внесок покриває організаційні 
витрати на проведення конференції, видання 
матеріалів, поштову відправку збірників та 
сертифікатів.  
Кожен учасник конференції отримує знижку  
-20% на публікацію статті у журналі «Зелена 
економіка» або закордонному журналі «Green, 
Blue & Digital Economy Journal», який 
видається в Латвії. 
 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ: 
 

Тези доповіді повинні бути виконані на 
актуальну тему, містити глибоке наукове 
дослідження, без плагіату. 
 

 Обсяг тез – до 5-ти сторінок, текстовий 
редактор – Microsoft Word, орієнтація – 
книжкова, поля – усі 20 мм; гарнітура – Times 
New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 
1,5. 
 

 Перший рядок – назва доповіді (великими 
літерами, шрифт жирний, вирівнювання по 
центру). 
 

 Другий – прізвище та ініціали авторів (шрифт 
жирний, вирівнювання по правому краю). 
 

 Третій – місце роботи (навчання), посада, 
науковий ступінь, учене звання. 
 

 Далі – текст доповіді, вирівнювання – по 
ширині. 
 

 Діаграми, схеми, таблиці та формули 
оформлюються відповідно до чинних 
стандартів; кожна ілюстрація, діаграма, схема 
повинні бути підписані, таблиця – мати назву; 
малюнки та фотографії в тексті не 
приймаються. 

 

 Посилання у тексті оформляються у 
квадратних дужках, де перше число означає 
порядковий номер у списку використаних 
джерел, друге – номер сторінки.  

 Список використаних джерел розміщується 
наприкінці тексту і повинен бути оформлений 
відповідно до чинних стандартів 
бібліографічного опису. 
 

 Електронний варіант файлу має бути названий 
прізвищем автора роботи і записаний у 
форматі .doc (наприклад, Петренко.doc). 

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. Вартість 
додаткового збірника – 200 грн за 
екземпляр. 

3. Відповідальність за висвітлений матеріал у 
тезах несуть автори доповідей. 

 
Збірник тез разом із сертифікатом будуть 
надіслані учасникам заходу на поштову адресу, 
вказану в анкеті, протягом 30 робочих днів 
після проведення заходу. 
 

Зразок заявки на участь у  заході 
 

 Прізвище, ім’я, по батькові  

 Місце роботи  

 Посада, вчене звання, науковий 
ступінь 

 

 Назва доповіді  

 Секція  

 Домашня адреса, телефон  

 Електронна пошта  

 Відомості про співавтора (ПІБ, 
посада,  

 вчене звання, науковий ступінь)* 
 *за наявністю 
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