ШАНОВНІ КОЛЕГИ ТА СТУДЕНТИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
міжвузівської студентської науково-практичної
інтернет-конференції
«Наукові пріоритети розвитку
національної економіки в умовах глобальних
змін»,
яка проводитиметься 22-23 травня 2018 р.
у ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут».
Секції роботи конференції:
1. Сучасний стан та перспективи розвитку національної економіки
2. Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення
аграрного сектору економіки України
3. Збалансоване природокористування
4. Гуманітарні дисципліни у формуванні майбутнього фахівця

До участі у конференції запрошуються студенти
ВНЗ України.
Робочі мови конференції:
українська та англійська.

До початку роботи конференції всі
матеріали доповідей будуть розміщені на сайті
інституту.
Заявки на участь в роботі конференції та тези
доповідей потрібно надіслати до
1 травня 2018 року
на e-mail: studconf_bati205@ukr.net.
Координатор Боднар О.Я.,
контактний тел. (067) 293-07-14.
Технічні вимоги до оформлення тез
Прізвище та ініціали автора, шифр групи (14);
ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний
інститут” (14, курсив, по центру);
(ПРОПУСК РЯДКА ШРИФТОМ - 10)
НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ
(14, півжирний, по центру, шрифт прописний);
(ПРОПУСК РЯДКА ШРИФТОМ - 10)
Науковий керівник - Прізвище та ініціали, науковий
ступінь, вчене звання. (14).
(ПРОПУСК РЯДКА ШРИФТОМ - 10)
Текст тез доповідей обсягом 1-2 повних сторінок у
форматі А4 (210х297 мм) з полями 25 мм зі всіх сторін. Текст друкується українською мовою у редакторі текстів WORD з розширенням файлу doc або docx.
Тип шрифту – Times New Roman, розмір шрифту –
14, інтервал – одинарний.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Іван Іваненко, Ек-41Б
ВП НУБіП України «Бережанський
агротехнічний інститут».
Науковий керівник
к.е.н., доцент Інна Сміленко
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ
В умовах світової фінансової кризи існує велика небезпека «віднести» існуючі економічні проблеми в Україні на рахунок кризи, в черговий раз
змарнувавши можливість реалізації системних реформ [1].
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Анкета учасника конференції
Прізвище ____________________________________
Ім’я _________________________________________
По батькові __________________________________
Шифр групи__________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене
звання наукового керівника _____________________
_____________________________________________
Назва організації ______________________________
Поштова адреса _______________________________
Телефон / факс ________________________________
E – mail ______________________________________
Назва доповіді ________________________________
Секція _______________________________________

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова конференції:

Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і
природокористування України

Жибак М. М. – д.е.н., професор, директор ВП
НУБіП України «Бережанський агротехнічний
інститут».
Заступники голови:
Білик С. Г. – к.т.н., доцент, заступник директора з
навчальної та навчально-методичної роботи.
Ярема Л. В. – к.е.н., доцент, декан факультету економіки і природокористування.
Секретар:
Боднар О. Я. – координатор студентської наукової
роботи факультету економіки і природокористування.
Члени організаційного комітету:
Христенко Г. М. – к.е.н., доцент, завідувач навчального відділу.
Герчанівська С. В. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту.
Гурська І. С. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства.
Луговий Б. В. – к.і.н., доцент, завідувач кафедри
гуманітарних дисциплін.
Павлів О. В. – к.вет.н., доцент, завідувач кафедри
екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.
Герасимів З. М.– к. геогр.н., доцент кафедри економіки підприємства.
Замора О. І. – к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства.
Стемковська І. В. – ст. викладач кафедри обліку і
аудиту.
Лук'янова М. М. – к.е.н., ст. викладач кафедри економіки підприємства.

ДО 120-РІЧЧЯ НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ,
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ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
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