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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній 

 Інтернет-конференції 

 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  

В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

11-12 жовтня  2017 року (м. Херсон, Україна) 

Для участі у конференції необхідно до 10 жовтня 2017 року на електронну адресу оргкомітету 

conf_2017_ksau@meta.ua надіслати тези доповіді, заявку щодо участі у роботі конференції та копію 

квитанції про перерахування коштів (форма заявки та правила оформлення тез наведені нижче). 

Кожному учаснику буде надіслано програму конференції та сертифікат учасника конференції. 
 

Тематичні напрями конференції 
1. Адаптація національної економіки України до вимог європейських стандартів. 

2. Напрями гармонізації законодавства Європейського Союзу і України. 

3. Становлення та розвиток зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами Європейського Союзу. 

4. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення розвитку економіки України 

5. Оцінка інвестиційної привабливості аграрного  сектору економіки України. 

6. Європейський досвід забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

Організаційний внесок становить 30 грн. (включає витрати на розсилку програми конференції й 

сертифікату учасника конференції).  

Оргвнесок сплатити грошовим переказом на ім’я Карнаушенко Алла Сергіївна, м. Херсон, 

Україна, 73006 (призначення платежу – за участь у конференції). 

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 – 1,0. 

5. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 20 мм. 

6. Рисунки подають у чорно-білому вигляді по тексту в редакторі  Microsoft Word (формат 

рисунків та таблиць книжковий). 
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Порядок розміщення матеріалу 

- перший рядок: прізвище, ініціали автора,  науковий ступінь, вчене звання, назва установи 

напівжирним шрифтом по центру, місто, країна;  

- другий рядок: вказуються прізвище та ініціали наукового керівника (для студентів та 

аспірантів), науковий ступінь, вчене звання (по центру); 

- третій рядок: назва статті великими літерами (кегель 14, курсив) 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 

 

Аверчева Н.О. – к.е.н., доцент, Державний вищий навчальний заклад  

«Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна 

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 …. 

 

Список використаних джерел 

1. Збарський В.К. Державна підтримка сільського господарства / В.К. Збарський, 

В.П. Горьовий // Економіка АПК. – 2010. – №4. – С.74-80. 
 

Заявка на участь  

у конференції  

 

Прізвище______________________________ 

Ім’я___________________________________ 

По батькові____________________________ 

Місце роботи та службова адреса__________ 

Посада________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання __________ 

Адреса доповідача (для листування)_______ 

_______________________________________ 

E-mail:_________________________________ 

Тел:____________ 

Назва  тез______________________________ 

Співавтори_____________________________ 

 Збірник тез буде розміщено на сайті Державного вищого навчального закладу «Херсонський 

державний аграрний університет» за адресою: www.ksau.kherson.ua 

 

Реквізити оргкомітету конференції 

Поштова адреса: Україна, 73006, м. Херсон, вул. Р. Стрітенська, 23 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», економічний факультет, кафедра економіки та 

фінансів 

Е-mail: conf_2017_ksau@meta.ua 

Контактні особи оргкомітету: Петрова Ольга Олександрівна (тел. +38 095 365 66 99) 
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Організаційний комітет конференції: 

Кирилов Ю.Є. – д.е.н., доцент, ректор Державного вищого навчального закладу «Херсонський 

державний аграрний університет», Україна; 

Голіков В.А., професор,  начальник відділу маркетингу та міжнародних зв’язків Інституту управління та 

підприємництва, Республіка Білорусь; 

Стратан А., доктор філософії, професор, директор Національного інституту економічних досліджень, 

Республіка Молдова; 

Франтишек Павелка,  доктор філософії, доцент, ректор Банківського інституту Вища школа, Чеська 

Республіка; 

Хельмут Шрайнер, керівник компанії «Schreiner Group», Німеччина; 

Яремко Ю.І., д.е.н., доцент, перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи Державного 

вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет», Україна; 

Аверчев О.В., д.с.-г.н., професор, проректор з наукової роботи Державного вищого навчального 

закладу  «Херсонський державний аграрний університет», Україна; 

Білоусова С.В., д.е.н., професор, ректор Міжнародного університету бізнесу і права, Україна;  

Жуйков Г.Є., д.е.н., професор, перший проректор Міжнародного університету бізнесу і права, Україна; 

Прохорчук С.В., к.е.н., доцент, проректор з навчально-методичної роботи Міжнародного університету 

бізнесу і права, Україна; 

Грановська В.Г., к.е.н., доцент, декан економічного факультету Державного вищого навчального 

закладу  «Херсонський державний аграрний університет», Україна; 

Танклевська Н.С., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та фінансів Державного вищого 

навчального закладу  «Херсонський державний аграрний університет», Україна; 

Фомішина В.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної діяльності Херсонського 

національного технічного університету, Україна; 

Крикунова В.М., к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та аналізу Державного вищого 

навчального закладу  «Херсонський державний аграрний університет», Україна; 

Морозов Р.В., д.е.н., професор кафедри  економіки та фінансів Державного вищого навчального 

закладу  «Херсонський державний аграрний університет», Україна; 

Руснак А.В., д.е.н., професор кафедри економіки та фінансів Державного вищого навчального закладу  

«Херсонський державний аграрний університет», Україна; 

Зайцева О.І. – к.е.н.,  доцент кафедри  менеджменту та маркетингу Херсонського національного 

технічного університету, Україна 

Аверчева Н.О., к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів Державного вищого навчального закладу  

«Херсонський державний аграрний університет», Україна; 

Бойко В.О., к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів Державного вищого навчального закладу  

«Херсонський державний аграрний університет», Україна; 

Бойко Л.О., к.с.-г..н., доцент кафедри економіки та фінансів Державного вищого навчального закладу  

«Херсонський державний аграрний університет», Україна; 

Петрова О.О., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Державного вищого навчального закладу  

«Херсонський державний аграрний університет», Україна; 

Шепель Т.В., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Державного вищого навчального закладу  

«Херсонський державний аграрний університет», Україна; 

Нікітенко К.С. к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Державного вищого навчального закладу  

«Херсонський державний аграрний університет», Україна; 

Карнаушенко А.С., к.е.н., асистент кафедри економіки підприємства Державного вищого навчального 

закладу  «Херсонський державний аграрний університет», Україна; 

  

 

СПОДІВАЄМОСЬ 

НА ВАШУ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ! 


