
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Економіко-організаційні засади впровадження прогресивних біотехнологій в аграрному виробництві 
2. Сталий розвиток сільських територій та територіальних громад
3. Економіка галузей агропромислового комплексу
4. Розвиток маркетингу та управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств 
5. Регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку в умовах глобалізації 
6. Якість та безпечність харчування
7. Енергетика та інженерія: економіка та менеджмент
8.  Біоекономіка

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ

Подання матеріалів та оплата за участь�- 10.05.2017 р.

ПУБЛІКАЦІЇ

Статті будуть опубліковані в науковому журналі  серія «Економіка та «Вісник Сумського національного аграрного університету»
менеджмент» (ISSN 2307-9533) який визнано фаховим виданням з економічних наук. Журнал індексується в Index Copernicus, РИНЦ, 
Interna�onal Scien�fic Indexing. 

Вартість публікації однієї сторінки становить 40 грн. Журнал буде видано до початку роботи конференції. 

Вимоги до оформлення публікації на сайті  h�p://visnyk.sau.sumy.ua
Окремі статті англійською мовою після рецензування, за бажанням автора, можуть бути опубліковані в науковому журналі 
"Interna�onal Agricultural Management» (ISSN 2367-3893) який видається Університетом прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф 
(HSWT). 

Вимоги до оформлення публікації на сайті  h�p://ima.hswt.de/en/journal

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

40021, Україна, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160

КОНТАКТНІ ОСОБИ: 

Вітчизняні учасники: 

завідувач науково-дослідної частини, к.е.н., доцент Юрій Данько, тел. 0506935205, ел. адреса: y.danko@sau.sumy.ua 
Закордонні учасники: 

начальник відділу міжнародних зв'язків, к.е.н., доцент Лариса Калачевська, ел. адреса:  kalachevska@sau.sumy.ua;

д.е.н., професор Славкова Олена Павлівна, ел. адреса:  slavkova2@rambler.ru

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Сума організаційного внеску становить 200 грн. та включає витрати на роздатковий матеріал, кава-паузи та урочисту вечерю. 
БО "Благодійний фонд випускників СНАУ",
вул. Г.Кондратьєва 160, м. Суми, 40021, Україна,
ЄДРПОУ 36334588, р/р 2600208260096, МФО 320478, АБ «Укргазбанк».
призначення платежу: "благодійні внески на розвиток наукової бази від ... (прізвище та ім'я)" 

ДЛЯ УЧАСТІ НЕОБХІДНО ОБОВ'ЯЗКОВО ЗАПОВНИТИ ФОРМУ

h�ps://goo.gl/forms/SaepS2UxLHPrdhrj1 

Міжнародна науково-практична конференція
 «Сучасний аграрний менеджмент: 

теорія, методологія, практика»

СПІВОРГАНІЗАТОРИ ЗАХОДУ
Міністерство освіти і науки України
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Національна академія аграрних наук України
Сумська обласна державна адміністрація
Університет прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина)
Варшавський університет природничих наук (Польща)
Білоруський державний економічний університет (Білорусь)
Університет сільського господарства в Кракові (Польща)

Гродненський державний аграрний університет, (Білорусь) 
Словацький сільськогосподарський університет в Нітрі (Словаччина) 
Вітебська державна академія ветеринарної медицини, (Білорусь) 
Таджикський аграрний університет імені Шириншох Шотемур 
(Таджикистан)
Чеський університет природничих наук у Празі (Чехія) 
Університет природничих наук у Відні (Австрія) 
Вірменський національний аграрний університет (Вірменія)

ОРГАНІЗАТОР ЗАХОДУ - СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

22-23 травня 2017

До 40-річчя 

   СНАУ!
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