
ЗВIТ 

про проведення Міжнародної науково-практичної конференції 

вищим навчальним закладом 

 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Розвиток кооперативного руху в Україні» 

24-25 травня 2016 року 

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 

 

1.  Назва вищого навчального закладу (установи), який провів захід 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України. 

2. Назва заходу 

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток 

кооперативного руху в Україні». 

3. Адреса закладу (установи), на базі якого проведено захід 

03040, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус №10. 

4. Дата проведення заходу 

24-25 травня 2016 р. 

5. Співорганізатори заходу:  

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 

Дніпропетровська сільськогосподарська консультаційна служба – 

Кооперативна Академія за підтримки Уряду Канади та Консорціуму 

SOCODEVI-CCA-IRECUS. 

6. Кількість учасників - 199, в т.ч. з інших країн - 8 учасників. 

7. Перелік навчальних закладів та установ, які взяли участь у заході 

Асоціація фермерів та приватних землевласників України 

Варшавський університет наук про життя (Польща) 



Відокремлений підрозділ НУБіП України «Бережанський 

агротехнічний інститут» 

Відокремлений підрозділ НУБіП України «Боярський коледж 

екології і природних ресурсів» 

Відокремлений підрозділ НУБіП України «Заліщицький аграрний 

коледж ім. Є.Храпливого» 

Відокремлений підрозділ НУБіП України «Ірпінський економічний 

коледж» 

Відокремлений підрозділ НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Всеукраїнська громадська організація «Союз учасників 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України» 

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

Дніпропетровська сільськогосподарська консультаційна служба – 

Кооперативна Академія 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук 

України 

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 

Інститут кооперативної освіти і наукових досліджень Шербрук 

(Канада) 

Канадська Асоціація кооперативів (Канада) 

Київський кооперативний інститут бізнесу і права 

Кооперативний союз «Прогрес» 

Краківський аграрний університет (Польща)  

Креді Агріколь Банк (Франція) 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С. З. Гжицького 

Національна академія аграрних наук України 



Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб 

України 

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України  

Національний університет харчових технологій 

Німецько-український агрополітичний діалог (Німеччина) 

Папський Грегоріанський Університет (Італія) 

Полтавська державна аграрна академія 

Полтавський університет економіки і торгівлі 

Приватний вищий навчальний заклад «Український гуманітарний 

інститут» 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Переяслав-Молпродукт» 

Український Кооперативний Альянс 

Університет природничих наук в Любліні 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського 

національного торговельно-економічного університету 

Чернігівський національний технологічний університет 

8. Програма Міжнародної науково-практичної конференції (додається).  

9. Збірник тез (додається).  

10. Резолюція (додається).  

 

 


