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Прізвище, ім'я, по батькові.

_____

Науковий ступінь, вчене звання.
Організ ація.

__
_

Житомирський національний
агроекологічний університет

•

__

П осада

__
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________
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__________ __
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_________
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_

Телефони для довідок:

E-mail: obuluy@ukr.net
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2017 р.

(063)812 55 50
(097) 219 1083
(096) 222 37 42

Конференцію присвячено
60-річчю з дня народження
відомого вченого-кооператора,
професора В.В. Зіновчука

2 вересня 2017 року
м.Житомир

Запрошуємо науковців, які досліджують
проблеми розвитку сільськогосподарської
кооперації в Украіні, а також викладачів
курсу «Сільськогосподарська кооперація»
та інших прихильників кооперативної ідеі
взяти участь у роботі Всеукраїнської
науково-практичної конференції «Коопе
ративні читання: 2017 рік». що відбудеться
2 вересня 2017 року в Житомирському
національному агроекологічному універ
ситеті.
Метою конференції є ознайомлення з
результатами наукових досліджень та обмін
думками щодо вирішення актуальних
проблем розвитку сільськогосподарської
коопераці1 в Украіні. Результати досліджень
учасників конференції будуть опубліковані,
а також їм буде надано можливість
особисто виступити перед колегами та
взяти участь у науковій дискусії. Планується
обговорити та ухвати резолюцію
конференції, з якою звернутися до
відповідних органів державної влади,
наукової громадськості та сільських
кооператорів.

О.В. Скидан - ректор ЖНАЕУ, д.е.н.,
професор (голова оргкомітету);
Ю.О. Лупенко - директор ННЦ «Інститут
аграрної економіки», д.е.н., професор,
академік НААН Украіни (співголова
оргкомітету);
М.Й. М а л і к - гол о в н и й науковий
співробітник ННЦ «Інститут аграрної
економіки», д.е.н., професор, академік
НААН України;
О. Г. Булуй - зав. кафедри інноваційного
підприємництва та інвестиційної діяльності
ЖНАЕУ, к.е.н., доцент (керівник видавничої
групи);.
Л. В. Недільська - к.е.н., доцент кафедри
фінансів ЖНАЕУ (відповідальний секретар
оргкомітету).

1. Аграрна політика і кооперативна ідея у
світлі євроінтеграційних намірів.
2. Формування інституційного середовища
розвитку кооперації в Украіні.
3. Чинники, що уповільнюють кооператив
ний поступ, та можливості мінімізації їх дії.
4. Кооперація як механізм залучення
інновацій та створення продукції з дода
ною вартістю.
5. Капіталізація сільськогосподарських
кооперативів.
6. Роль кооперативів у забезпеченні
сільського розвитку.
7. Екологічні можливості кооперації

Для участі в роботі конференції необхідно
до 20 серпня 2017 року надіслати на
адресу оргкомітету:
•
заявку на участь;
.
·п а п ера ву та електронну верс11 тез
доповідей, оформлені згідно вимог.
Рекомендуємо пересвідчитись в отри
манні тез оргкомітетом.
Участь та публікація тез доповідей
учасників конференції БЕЗКОШТОВНА.
Кращі доповіді будуть рекомендовані для
опублікування у науковому фаховому
виданні «Вісник ЖНАЕУ» за умови їх
відповідності вимогам щодо змісту та
оформлення (див. сайт університету).
Початок роботи конференції 2 вересня
2017 року о 10:00 в актовій залі ЖНАЕУ.
Реєстрація з 09:00.
Учасники конференції здійснюють проїзд
та проживання у м. Житомир за власний
кошт.

Тези доповідей обсягом до 5-ти сторінок
мають бУТИ надруковані у текстовому
ороцесор1 MS Word шрифтом «Times New
Roman» розм іром 1Оpt на арІSУші паперу
Формату А5 [148х210 мм). Поля з усіх
боків - 2 см. Міжрядковий інтервал
одинарний. Величина абзацного відступу
1 см.
Вимоги до таблиць: шрифт «Times New
Roman», розмір 1O_pt; таблиці не повинні
виходити за меж1 тексту. Вимоги до
рисунків: шрифт «Times New Roman»,
розмір 1О pt без бу,q_ь-яких виділень; при
використанні MS ЕхсеІ для побудови
граg:>1ків.обов1язково додатково надавати
сраил з1 _створен�ми рисунками; при
ствоJ?�нн1 рисунюв з використанням
автоф1гур використовувати «полотно».
Вимоги до формул: у MS Word 2007
(2010) при в п р о вадженні формул
використовувати Microsoft Equation З.О.
Назва доповіді наводиться напівжирни
ми прописними лі�:�рами, вирі_внювання
по цei:ti:PY· З право� _сторони, пщ. н_азвою
до!lов1д1, через один
_ 1нтервал - 1нщ1али та
пр1звище, науковии ступ1нь, вч�не звання
автора та назва установи, де в1н працює.
Нижче, через один рядок, друкується
анотація (3-5 речень). далі - текст, який
автор власноруч підписує. Розділи
доповіді: 1) постановка проблеми; 2)
аналіз останніх досліджень та публікацій;
3) мета та методика досл_ідження; 4)
виклад основного матеріалу; 5) висновки;
6) с п и с о к ви�о р и с т а н и х д ж е р е л .
Поси.�:�ання на л1тературу наводяться в
уекст1 у квадратних дужк�х. де вказується
1х номер у списку та стор1нка. Наприклад:
[7 , с . 35 7]. Тек с т п о в и н е н б у т и
відредагований науково, стилістично та
технічно.
Редакційна група залишає за сабо�
право. редагувати та с_корочуват.и надан!
мат�р1алу�, а �акож ВІД?<Иляти 1х у раз1
нев1дпов1дност1 тематиц1 конференц11 чи
недотримання вищевказаних умов.
Матер1али, надіслані невчасно або такі,
що не відповідають тематиці конференції,
не повертатимуться.

