
 

 

Шановні колеги! 

Кафедра економіки та фінансів  

Херсонського державного аграрно-економічного університету 

 запрошує Вас 

 взяти участь у Міжнародній науково-практичній  Інтернет-конференції  

 

«Інноваційне підприємництво та  торгівля:  

сучасний стан та перспективи розвитку» 

 

16-17 квітня  2020 року (м. Херсон, Україна) 
 

Для участі у конференції необхідно до 17 квітня 2020 року на електронну адресу оргкомітету  

conf2020kviten@gmail.com   надіслати тези доповіді, заявку щодо участі у роботі конференції 

(форма заявки та правила оформлення тез наведені нижче).  
 

Тематичні напрями конференції 

 

1. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку підприємництва та торгівлі в Україні. 

2. Соціально-економічний розвиток аграрного сектору економіки України: проблеми та 

перспективи. 

3. Сучасний стан фінансових відносин та фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 

4. Інноваційно-інвестиційні напрями розвитку підприємницької та торговельної діяльності. 

5. Актуальні аспекти обліково-фінансового забезпечення діяльності підприємницьких 

структур. 

6. Управлінські та адміністративні аспекти розвитку підприємництва та торгівлі в Україні. 

7. Форми сучасного підприємництва в глобальній інноваційній системі. 

8. Державна фінансова підтримка розвитку підприємництва в умовах євроінтеграційних 

процесів. 

9. Сучасні тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України. 

10. Перспективні напрямки просування української продукції на нові експортні ринки. 

11. Сучасні вектори економічної освіти. 

 
Участь безкоштовна 

Після надсилання матеріалів очікуйте підтвердження про їх отримання. 

Формування збірника протягом місяця після проведення 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. 
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Файли назвати прізвищами авторів, у тому порядку як вони вживаються у тексті статті, 

українськими літерами (наприклад, Петров, Іванов_заявка.doc, Петров, Іванов_ тези.doc ). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка на участь у конференції  

Прізвище, ім’я, по батькові 

Місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання  

E-mail 

Назва  наукової допоівіді  

Науковий керівник - прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання (для 

студентів та аспірантів) 

  

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.  Стрітенська, 23 

Херсонський державний аграрно-економічний університет, економічний факультет,  

кафедра економіки та фінансів 

Е-mail:  conf2020kviten@gmail.com    
Контактні особи оргкомітету: Петрова Ольга Олександрівна (тел. +38 095 365 66 99) 

 

 

 

 

 

 

 

СПОДІВАЄМОСЬ 

НА ВАШУ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ! 

Зразок оформлення тез 

 

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

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

Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ТВАРИННИЦТВА 

  

        Дослідження сучасних тенденцій розвитку галузі тваринництва на рівні країни 

та окремих регіонів свідчить, що вирощування тварин на м'ясо є …. 

 

Література 

1. Збарський В.К. Державна підтримка сільського господарства. Економіка АПК.  

2018. № 4. С.74-80. 

2. Промислове тваринництво.  URL: http://necu.org.ua/promyslove-tvarynnytstvo/  
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