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20-21 листопада  2019 р.,  

м. Миколаїв, Україна 

Шановні колеги! 

Миколаївський національний аграрний університет 

запрошує Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції «Обліково-

аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів 

господарювання: національні, глобалізаційні, 

євроінтеграційні аспекти», яка відбудеться у період з 20 по 

21 листопада 2019 року. 

До участі у конференції запрошуємо науково-

педагогічних працівників, докторантів, аспірантів. 

Конференція буде проведена у дистаційній формі. 

Мета конференції: науковий пошук, узагальнення та 

пропозиції щодо можливих напрямів вирішення основних  

актуальних питань обліково-аналітичного і фінансового 

забезпечення діяльності суб’єктів господарювання з 

урахуванням національних, глобалізаційних і 

євроінтеграційних аспектів. 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення 

діяльності суб’єктів господарювання. 

2. Облік, аудит, аналіз: національні особливості та світові 

тенденції. 

3. Трансформація фінансової системи України. 

4. Актуальні напрями суспільно-економічного розвитку 

України. 

5. Інфраструктурні засади розвитку аграрного сектора 

економіки: геоекономічні передумови. 

6. Розвиток галузей національної економіки держави: 

соціально-економічні та екологічні пріоритети. 

7. Екологічна безпека держави, регіону: теоретичні та 

практичні засади. 

8. Проблеми та перспективи впровадження 

інформаційних технологій в обліково-аналітичну систему 

суб’єктів господарювання. 

9. Інноваційні процеси в освіті й науці. 

10. Історія України: люди та події. 

 

Голова оргкомітету: 

Шебанін В’ячеслав Сергійович – доктор технічних 

наук, професор, академік НААН, ректор Миколаївського 

національного аграрного університету. 

Заступник голови оргкомітету: 

Новіков Олександр Євгенійович – доктор економічних 

наук, професор, проректор з наукової роботи Миколаївського 

національного аграрного університету. 

Організаційний комітет конференції: 

Андрусів Уляна Ярославівна – кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри теорії економіки та управління 

Івано-Франківського технічного університету нафти і газу. 

Бобровська Надія Володимирівна – кандидат 

економічних наук, старший викладач кафедри обліку і 

оподаткування, заступник декана обліково-фінансового 

факультету з наукової роботи Миколаївського національного 

аграрного університету. 

Вишневська Ольга Миколаївна – доктор економічних 

наук, професор, декан обліково-фінансового факультету 

Миколаївського національного аграрного університету. 

Волосюк Юрій Вікторович – кандидат технічних наук, 

доцент, завідувач кафедри інформаційних систем і 

технологій Миколаївського національного аграрного 

університету. 

Дубініна Марина Вікторівна – доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування 

Миколаївського національного аграрного університету. 

Загородній Анатолій Григорович - кандидат 

економічних наук, професор кафедри обліку і аналізу 

Національного університету «Львівська політехніка». 

Кінаш Ірина Петрівна – доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри менеджменту та 

адміністрування Івано-Франківського технічного 

університету нафти і газу. 

Пінчук Тетяна Анатоліївна  – кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри обліку, аудиту і оподаткування 

Херсонського національного  технічного університету. 

Потриваєва Наталя Володимирівна – доктор 

економічних наук, професор, завідувач науково-дослідного 

відділу Миколаївського національного аграрного 

університету. 

Приходько Ігор Павлович – доктор наук з державного 

управління, професор, завідувач кафедри обліку, аудиту та 

управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського 

державного аграрно-економічного університету. 

Петришин Людмила Петрівна - доктор економічних 

наук, доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування 

Львівського національного аграрного університету. 

 Сарапіна Ольга Андріївна – доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри обліку, аудиту і оподаткування 

Херсонського національного  технічного університету. 

Сімків Лілія Євгенівна – доктор економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри теорії економіки та управління 

Івано-Франківського технічного університету нафти і газу. 

Сіренко Наталя Миколаївна – доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування Миколаївського національного 

аграрного університету. 

Ханстантинов Віталій Олександрович – доктор  

політичних наук, професор, завідувач кафедри економічної 



теорії і суспільних наук Миколаївського національного 

аграрного університету.  

Olena Soltmann – Dipl.-Ppys., Hamburg University of 

Technology (Germani) (науковий співробітник Гамбургского 

університету технологій). 

Amit Kumar – Assistant Professor Department of Commerce 

& Business Management, Integral University lucknow India. 

 

 

Робочі мови конференції: українська,  англійська. 

Для своєчасного формування програми і збірника 

матеріалів конференції прохання заповнити заявку на участь 

у конференції (приклад заявки надається) і надіслати тези до 

20.11.2019 р. Тези доповіді, заявку на участь у конференції і 

відскановане платіжне доручення просимо надсилати на е-

mail: bobrovskaN@mnau.edu.ua.  
Обсяг тез доповіді – до 5 сторінок. Програма та матеріали 

конференції будуть відображені у збірнику тез конференції 

та викладено на офіційному сайті МНАУ у розділі наукова 

робота (конференції) (pdf-формат).  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 

Електронний варіант тез доповіді повинен відповідати 

таким вимогам: 

1. Тези набирають у редакторі Microsoft Word 2003, ХР 

на аркуші формату 210х297 мм, поля (мм): верхнє – 20, 

нижнє – 20, ліве – 25, праве – 10. 

2. У наступному рядку зазначають назву доповіді 

великими літерами (шрифт Times New Roman, 

напівжирний, 14). 

3. Наступний рядок – ініціали та прізвища авторів 

(жирний шрифт), науковий ступінь та вчене звання, 

посада яку обіймають, університет, місто, країна (шрифт – 

Times New Roman, 14, напівжирний курсив по лівому 

краю),  

4. Наступний рядок – анотація українською мовою 

(шрифт 12pt – текст анотації курсивом). Рядком нижче 

ключові слова (4-6 слів, шрифт 12pt курсивом). 

5. Через рядок – основний текст доповіді (шрифт Times 

New Roman, кегль 14; звичайний, інтервал міжрядковий 

полуторний (1,5); відступ 1,25). 

6. Таблиці мають бути складені лаконічно, зрозуміло і 

містити мінімальні відомості, необхідні для ілюстрування 

суті тези. Назва таблиці: Times New Roman, кегль 12, без 

абзацного відступу, напівжирний, вирівнювання – по 

центру. Наприклад: 

 

Таблиця 1 Рейтингова оцінка за рівнем ВВП на душу 

населення регіонів держави 

 

7. Підписи до рисунків: TimesNewRoman, кегль 12, 

напівжирний, абзацний відступ (1,25), вирівнювання – по 

ширині. Наприклад: 
Рисунок 1 — Позиції держав за Індексом глобальної 

конкурентоспроможності 

Джерело: узагальнено автором за інформацією 

Всесвітнього економічного форуму [1] 

 

8. Використані автором літературні джерела, на які є 

посилання у тексті, наводять у кінці тези загальним списком у 

порядку згадування. У тексті порядковий номер (відповідно до 

списку) літературного джерела, на яке посилаються, подають 

у квадратних дужках, наприклад, [4] або [4, с. 25]. 

9. Після літератури – анотація і ключові слова 

англійською мовою (шрифт 12pt курсивом). 

8. Наступний рядок (за необхідністю) – ініціали та 

прізвище наукового керівника, посада яку обіймає (шрифт 

– Times New Roman, 14, напівжирний курсив по правому 

краю), університет, місто, країна. 

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 
 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ: СУТНІСТЬ Й ПРОЯВИ 

Петрова О.С.,  

д-р екон. наук, професор, 

заклад вищої освіти, місто, держава 

      Анотація: (українська мова) 
Ключові слова: (українська мова) 
 
Текст доповіді … Текст доповіді …  
 
Література:  

Анотація: (англійська  мова) 
Ключові слова: (англійська  мова) 

(За необхідністю)  
Науковий керівник – Іванова О.Н.,  

д-р екон. наук, професор, 

 заклад вищої освіти, місто, держава 
 

 

УВАГА! 
Назви вкладених файлів повинні включати номер секції, 

прізвище першого автора та вид матеріалу: наприклад, 
3_Петрова_тези, 3_Петрова_Анкета. 

 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЯ  ДЛЯ ДОВІДОК 
 

Організаційні питання: 
Бобровська Надія Володимирівна +38067-83-58-968 

e-mail: bobrovskaN@mnau.edu.ua 
Публікація тез доповідей: 

Бобровська Надія Володимирівна +38067-83-58-968 
РЕКВІЗИТИ ДО ОПЛАТИ 

Організаційний внесок включає витрати на верстку 

збірника тез, редагування текстів, розміщення на сайті й 

становить 100 гривень. Перераховується за наступними 

реквізитами: 

Отримувач: ММБФ «Університет XXI століття» 

Рр. 26009010253704 

ПАТ «БАНК ВОСТОК» 

м. Дніпро 

МФО 307123 

ЄДРПОУ 25993025 

Призначення платежу: благодійна допомога на статутні 

цілі (від кого і назва закладу вищої освіти) 
 

АНКЕТА УЧАСНИКА 
IV Міжнародної науково-практичної  

інтернет-конференції 

 «Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення 

діяльності суб’єктів господарювання: національні, 

глобалізаційні, євроінтеграційні аспекти» 

Відомості про авторів: 

Прізвище ________________________________________ 

Ім’я _____________________________________________ 

По батькові ______________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання _____________________ 

Посада__________________________________________ 

Заклад вищої освіти________________________________  

Місто, країна ____________________________________ 

Тел./факс/e-mail ___________________________________  

Назва доповіді, автор (и) ____________________________ 

Секція ___________________________________________ 

Відомості про наукового керівника (за необхідністю): 

Прізвище ________________________________________ 

Ім’я ______________________________________________ 

По батькові_______________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання ______________________ 

Посада__________________________________________ 

Заклад вищої освіти________________________________  

Місто, країна ____________________________________ 

Тел./факс/e-mail ___________________________________ 

mailto:bobrovskaN@mnau.edu.ua
mailto:bobrovskaN@mnau.edu.ua

