
ЗАПРОЗАПРОШЕШЕНННЯНЯ
Всеукраїнська  науково-практична

Інтернет-конференція

«СТРАТЕГІЯСТРАТЕГІЯ
ФІНАНСОВО-ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОГОЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУРОЗВИТКУ

ПІДПРИЄМНИЦЬКИХПІДПРИЄМНИЦЬКИХ
СТРУКТУР В УМОВАХСТРУКТУР В УМОВАХ

ГЛОБАЛІЗАЦІЇГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

29 листопада 2022 року

Херсон – 2022
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Кафедра економіки та фінансів

Економічного факультету
Херсонського державного аграрно-

економічного університету запрошує Вас
взяти участь

у Всеукраїнській
науково-практичній Інтернет-конференції

«Стратегія фінансово-економічного розвитку
підприємницьких структур в умовах

глобалізації»,
яка відбудеться

29 листопада 2022 року

Тематичні напрями конференції 1
1. Сучасний  стан  фінансових  відносин  та
фінансової  діяльності  суб’єктів
господарювання.
2. Економіка та управління національним
господарством.
3. Економіка  туристичного  та  готельно-
ресторанного бізнесу.
4. Розвиток продуктивних сил і регіональна
економіка.
5. Гроші, фінанси і кредит.
6. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
7. Управлінські  та  адміністративні  аспекти
розвитку підприємництва в Україні.
8. Сучасні вектори економічної освіти.

Робочі мови конференції: українська,
англійська.

Конференція відбудеться в on-line режимі з 
використанням платформи ZOOM

Форми участі: дистанційна, заочна

УчаУча    сс    ть безть без    кк    оо            шш    тт            оо    вв    нн            аа    !!    

Формування збірника відбудеться протягом 
місяця після проведення конференції.

Для дистанційної участі у конференції
необхідно до 25 листопада 2022 року на
електронну                  адресу
оргкомітету  slv2828@u  k      r.net   надіслати тези
доповіді,  заявку щодо участі у роботі
конференції.

Вимоги щодо оформлення матеріалів 
конференції

1. Максимальна кількість співавторів однієї 
доповіді – три особи.
2. Обсяг тез доповідей – 3-и п  о  в  н  і   
с  т      о  р  і  нк  и      . Сторінки не нумеруються.
3. Формат – А4, гарнітура – MS Word,
Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14,
стиль     – звичайний (Normal), міжрядковий
інтервал – 1,5; вирівнювання тексту – по
ширині, абзац – 1,25.
4. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч –
20 мм.



Файли назвати прізвищами авторів, у тому
порядку, як вони вживаються у тексті статті,
(наприклад,  Петров_заявка.doc,  Петров_
тези.doc).

Порядок розміщення матеріалу
- У правому верхньому кутку: прізвище,

ініціали  (напівжирним  шрифтом),  науковий
ступінь, вчене звання (курсив);

- другий  рядок  -   назва  установи,
місто(курсив) ; 

- для студентів та аспірантів вказуються
прізвище  та  ініціали  наукового  керівника,
науковий ступінь, вчене звання;

- назва статті великими літерами (кегель
14) напівжирним шрифтом по центру;

- через  два  інтервали  розташовують
основний текст;

- в  кінці  тексту  наводять  список
використаних джерел, який має бути оформлений
згідно  чинних  положень.  Посилання  на
літературні  джерела  подають  у  квадратних
дужках.  

Зразок оформлення тез:
Секція 5 

Петров П.П. – здобувач вищої освіти
другого(магістерського) рівня

Науковий керівник:  Петренко В.В. -  к.е.н.,
доцент

Херсонський державний аграрно-
економічний університет, м. Херсон

НАПРЯМИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ

ТВАРИННИЦТВА
         
Дослідження  сучасних  тенденцій  розвитку
галузі тваринництва на рівні країни та окремих
регіонів  свідчить,  що  вирощування  тварин  на
м'ясо є … [4, с. 84].

Література:
1. Збарський  В.К.  Державна  підтримка
сільського господарства. Економіка АПК.  2018.
№ 4. С.74-80.

Вимоги
щодо оформлення матеріалів конференції

1. Учасник  має  право  подати  тільки  1
доповідь, яка раніше не публікувалася.

2. Максимальна  кількість  співавторів
однієї доповіді – три особи.

3. Обсяг тез доповідей – до 3-х сторінок.
4. Гарнітура:  Microsoft Word,  шрифт

Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5.
5. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч

– 20 мм.

Заявка на участь у конференції 
Прізвище, ім’я, по 
батькові__________________________________
Місце роботи, посада______________________ 
Науковий ступінь, вчене звання_____________ 
E-mail ___________________________________
Назва наукової доповіді ___________________

Науковий керівник – прізвище, ім’я, по батькові,
науковий ступінь, вчене звання (для студентів та
аспірантів) ______________________________

Збірник тез буде розміщено на сайті
Херсонського державного аграрно-
економічного      університету      за адресою:
www.ksau.kherson.ua

Реквізити оргкомітету конференції 
Юридична адреса: Україна, 73006, м.

Херсон, вул. Стрітенська, 23
Фактична адреса: Україна, м. 
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Херсонський державний аграрно-
економічний університет, економічний 
факультет, кафедра економіки та 
фінансів, Е-mail: slv2828  @  ukr.  n      et  

Контактні особи оргкомітету: 
Кононенко Леся Віталіївна (доцент

кафедри  економіки та фінансів,
кандидат економічних наук)

+380502828288
Карнаушенко  Алла  Сергіївна (доцент

кафедри  економіки та фінансів,  кандидат
економічних наук)

+38956962033
СПОДІВАЄМОСЬ

НА ВАШУ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ!

mailto:kafphilosophy@ukr.net

