
РІШЕННЯ 

3 грудня 2015 року в Національному університету біоресурсів і 

природокористування України у м. Києві проведена 69-а науково-практична 

студентська конференція «Cтратегія  розвитку аграрного сектору економіки 

України в умовах євроінтеграційних процесів». 

Проведення науково-практичної студентської конференції було 

обумовлено необхідністю висвітлення питань підвищення ефективності та 

якості наукових досліджень, підготовки фахівців аграрного сектору 

економіки України, глибокого вивчення сучасних проблем економіки і 

менеджменту та визначення пріоритетних аспектів подальшого розвитку 

науки. 

В конференції прийняли участь більше 300 студентів з Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, 10 студентів і 

викладачів із ВП НУБіП України «Бережанського агротехнічного інституту» 

та 2 студента з Варшавського університету наук про життя. 

Тематики конференції: соціально–економічний розвиток аграрного 

сектору України в умовах глобальних та євроінтеграційних процесів; 

розвиток аграрної політики України в умовах євроінтеграції; соціально–

економічний розвиток сільських територій в умовах євроінтеграції; 

фінансове забезпечення, податкове регулювання і страховий захист 

підприємств аграрного сектору економіки України; фінансове та банківське 

забезпечення діяльності АПК; біржова діяльність на фінансових та товарних 

ринках; розвиток бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в умовах 

інституційно–глобалізаційних змін; статистичне обгрунтування бізнес–

соціальної аналітики в управлінні стратегічним розвитком підприємств 

аграрної сфери; менеджмент агропромислового виробництва, інноваційна 

діяльність, аграрний консалтинг та сервіс в АПК; маркетинг в аграрному 

секторі України; зовнішньоекономічна діяльність України в контексті 

євроінтеграції. 



З вітальним словом виступили ректор НУБіП України – д.пед.н., 

професор Ніколаєнко Станіслав Миколайович, проректор з навчальної і 

виховної роботи НУБІП України – д.е.н., професор, академік НААН Кваша 

Сергій Миколайович, декан економічного факультету НУБІП України – 

д.е.н., професор Діброва Анатолій Дмитрович,. декан факультету аграрного 

менеджменту НУБІП України – к.е.н., доцент Остапчук Анатолій Дмитрович. 

Протягом всього часу роботи конференції були представлені постерні 

презентації виступаючих. 

Під час роботи конференцiї відбулися презентації та обговорення 

стендових доповідей, презентація доповідей студентів. 

Учасники науково-практичної студентської конференції отримали 

сертифікати  та інформаційні матеріали конференцiї. 

Науково-практична студентська конференція з міжнародною участю 

зазначає, що є необхідність у проведенні подібної конференції в подальшому 

для обговорення актуальних питань розвитку аграрного сектору економіки 

України в умовах євроінтеграційних процесів. 

 


