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Міжнародна наукова конференція "Сучасна лісотехнічна освіта 

в інтегральному розвитку суспільства" включена в План проведення 

наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки в 

системі Міністерства освіти і науки України на 2014 рік.  

 

Мета конференції -  розгляд, обговорення та визначення на-

прямів розвитку лісотехнічної освіти і науки на рубежі тисячоліть. 

 
Напрями роботи: 

1. Історичні особливості формування і розвитку лісотехнічної осві-

ти в Україні. 

2. Теоретичні та дидактичні основи лісотехнічної освіти і науки в 

Україні. 

3. Досвід вітчизняних та зарубіжних ВНЗ з лісотехнічної освіти і 

науки. 

4. Методологічні засади екологізації навчальних програм з підгото-

вки фахівців для сталого розвитку. 
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Секція Інституту екологічної економіки і менеджменту 
 

Голова секції – директор ІЕЕМ, к.е.н., доц. Динька П.К. 

Секретар – к.е.н., доц. Прокіп А.В. 

Засідання підсекції: 23/10/14, з 10:00 до 13:00, к.1, а.505 

Регламент до 10 хв. 

 
1. Лебедевич С.І. д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту, НЛТУ України 

Теоретико-методологічні основи процесу підготовки фахівців для сталого розвитку 
 

2. Ватаманюк М.М. к.е.н., доцент кафедри економічної теорії НЛТУ України 

Сучасні підходи економічної теорії до вирішення проблеми негативних екстерналій 
 

3. Івануса А.В. к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства, НЛТУ України 

Концептуальні засади підготовки фахівців системи управління для сталого розвитку 
 

4. Клим Н.М. к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту НЛТУ України 

Перспективи формування компетенцій фахівця з обліку та аудиту в контексті ста-

лого розвитку 
 

5. Малик Л.О. к.е.н, доцент кафедри менеджменту організацій та адміністрування, НЛ-

ТУ України,  

Якобчук В.М. старший викладач кафедри менеджменту організацій та адміністру-

вання, НЛТУ України, м. Львів 

Туристичні ресурси та основні концепції туристичної діяльності 
 

6. Стасюк І.В. к.е.н., доцент кафедри економічної теорії, НЛТУ України 

Сучасний ринок праці України: позитивні та негативні тенденції 
 

7. Якобчук В.М. старший викладач кафедри менеджменту організацій та адміністру-

вання, НЛТУ України 

Роль екологізації магістерських програм в системі підготовки економістів для суспі-

льства сталого розвитку 
 

8. Маліновська М.В. асистент кафедри економічної теорії НЛТУ України 

Екологічний туризм, як один із способів диверсифікації діяльності підприємства 
 

9. Польовська В.Т. к.е.н., м.н.с, НЛТУ України 

Маркетинг лісової педагогіки у контексті освіти для сталого розвитку: досвід німе-

цькомовних країн 
 

10. Луцишин Г.М. здобувач НЛТУ України 

Роль екологічного страхування у контексті підготовки фахівців для сталого розвитку 
 

11. Дуда О.Б. здобувач кафедри обліку і аудиту НЛТУ України 

Проблеми розвитку екологічного аудиту як перспективний напрямок підготовки фа-

хівців для сталого розвитку 
 

12. Паславський М.М. інженер кафедри екології, НЛТУ України 

Екологічні ризики і загрози при формуванні екологічного коридору у Дністровському 

Передкарпатті 
 

13. Лук’янчук Н.Г. к.с-г.н., доцент кафедри екології НЛТУ України, 

Санницька І.М. вчитель, с. Лапаївка 

Викладання дисципліни «Екологічний дизайн», як одна з передумов формування світо-

гляду студентів НЛТУ України 
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