
ЗВIТ 

про проведення VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Маркетингове забезпечення продуктового ринку» 

(посвідчення про реєстрацію в УкрІНТЕІ № 49 від 05 лютого 2016 року) 

  

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

Полтавська державна аграрна академія 

2. Назва заходу. 

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингове 

забезпечення продуктового ринку» 

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

36003,  м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3, тел. (05322) 2-27-64 

4. Дата проведення заходу. 

17-18 травня 2016 р. 

5. Співорганізатори заходу. 

Міністерство освіти і науки України 

Полтавська обласна державна адміністрація 

Полтавська державна аграрна академія 

Опольський університет (Польща) 

Технологічний університет Ченстохова (Польща) 

Краківський аграрний університет (Польща) 

Університет Дебрецен (м. Дебрецен,  Угорщина) 

Аграрний університет Вайенштефан (м. Трісдорф, Баварія)  

Азербайджанський  державний аграрний університет (м. Ґанджа, 

Азербайджан) 

6. Кількість учасників, в т.ч. з інших країн.  

110 учасників: 18 докторів наук, 48 кандидатів наук, 24 аспіранти,  8 

здобувачів ученого ступеня й 14 студентів. 

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

Опольський університет (Польща) 

Технологічний університет Ченстохова (Польща) 

Краківський аграрний університет (Польща) 

Університет Дебрецен (м. Дебрецен,  Угорщина) 

Аграрний університет Вайенштефан (м. Трісдорф, Баварія)  

Азербайджанський  державний аграрний університет (м. Ґанджа, 

Азербайджан) 

Відокремлений структурний підрозділ  Агротехнічного коледжу  

Уманського університету садівництва (Умань) 

Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської 

справи» Національного банку України (Суми) 

Державна установа «Інститут економіки та прогнозування 

Національної академії наук України»(Київ) 

Житомирський національний агроекологічний університет (Житомир) 

Житомирський державний технологічний університет (Житомир) 

Запорізький національний університет (Запоріжжя) 



Інститут картоплярства Національної академії аграрних наук України 

(Київська обл.) 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

(Кам’янець-Подільський) 

Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана (Київ) 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ) 

Коледж Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (Чернівці) 

Миколаївський національний аграрний університет (Миколаїв) 

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»(Київ) 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(Київ) 

Національний університет водного господарства і 

природокористування (Рівне) 

Національний університет «Львівська політехніка» (Львів) 

Національний університет  «Острозька академія» (Острог) 

Одеський державний аграрний університет (Одеса) 

Одеський національний  політехнічний  університет (Одеса) 

Одеський  національний  університет ім. І.І. Мечникова (Одеса) 

Південний філіал Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Кримський агротехнологічний університет» 

(Сімферополь) 

Подільський державний аграрно-технічний університет (Кам’янець-

Подільський) 

Полтавська державна аграрна академія (Полтава) 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія 

Кондратюка (Полтава) 

Сумський національний аграрний університет (Суми) 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту (Черкаси) 

Тернопільський національний економічний університет (Тернопіль) 

Уманський державний педагогічний університеті імені Павла Тичини 

(Умань) 

Уманський національний університет садівництва (Умань) 

Харківський національний економічний університет (Харків) 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

(Харків) 

 

8. Програма конференції (додається). 

9. Збірник статей, матеріалів, тез (додається). 

10. Резолюція, рекомендації, рішення (додається). 
 

http://www.knau.kharkov.ua/

