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Метою конференції є ознайомлення з 

результатами наукових досліджень та обмін 

думками щодо сучасних проблем та 

особливостей розвитку екологічних та 

соціальних аспектів економіки України  
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ (СЕКЦІЇ): 

Секція 1. Екологізація економіки та 

освіти як чинник стійкого розвитку 

суспільства 

Секція 2. Регіональні аспекти стійкого 

розвитку агропромислового комплексу та 

сільських територій 

Секція 3. Глобалізаційні процеси  

економіки та їх вплив на розвиток окремих 

регіонів 
Секція 4. Демографічні та міграційні 

проблеми регіонів України 

Секція 5. Державне управління: 

удосконалення та розвиток 

Секція 6. Особливості бухгалтерського 

обліку та фінансового забезпечення розвитку 

економіки на макро- та мікрорівні 
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ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ: 

1. Форма участі у конференції 

дистанційна. 

2. Тези доповідей направляються лише в 

електронному вигляді. 

3. Робочі мови конференції – українська, 

англійська. 

4. Не пізніше встановленого терміну (до 23 

жовтня 2022 року) необхідно подати на 

електронну адресу оргкомітету 

ekonomikip.mnau@gmail.com 
електронну версію тез доповіді, оформлені 

відповідно до вимог. Темою листа вказати 

Конференція_МНАУ. 

5. У назві файлу вказати номер секції та 

прізвище першого автора (за прикладом: 

3_Ivanov). 

6. Після надсилання матеріалів 

обов’язково очікуйте підтвердження про їх 

отримання. 
 

Для обговорення і дискусій матеріали 

конференцій будуть відображені на web-

сайті   університету  у дні її проведення. 

 

По завершенню конференції учасником 

буде надіслано електронну збірку матеріалів. 

 

На конференцію приймаються 

матеріали: викладачів вищих навчальних 

закладів, науковців науково-дослідних 

установ, аспірантів, докторантів, слухачів 

магістратури, представників органів 

державного і місцевого самоврядування, 

підприємств, фінансових та інших установ, 

чия діяльність має відношення до тематики 

конференції. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

 

1. Учасник має право представити тільки 

одну доповідь, яка раніше не публікувалася. 
2. Тези доповідей обсягом до 3-х сторінок, 

надруковані у текстовому редакторі MS Word, 
шрифтом „Times New Roman” розміром 14pt, 
міжрядковий інтервал – 1,5, поля з усіх боків 
2 см. Величина абзацного відступу 1,25 – не 
користуватись кнопкою табуляції. Сторінки 
тез не нумерувати. 

3.  Назва тез доповіді друкується 
напівжирними прописними літерами по 
центру сторінки. Нижче через один інтервал 
напівжирними літерами, також по центру – 
прізвище та ініціали автора, науковий 
ступінь і вчене звання, посада, назва 
установи, де працює (навчається) автор 
(співавтор), за потреби – інформація про 
керівника. 

4. Нижче – через один інтервал – текст 
доповіді (тез). Структура доповіді: 
постановка проблеми, аналіз останніх 
досліджень та публікацій, мета та завдання 
дослідження, виклад основного матеріалу, 
висновки. 

5. В кінці тексту наводиться список 
використаних джерел напівжирними 
літерами по центру сторінки. Посилання на 
літературу подаються у квадратних дужках 
відповідно до порядку згадування. 

6. Формат таблиць та рисунків має бути 
лише книжний. Розмір шрифту „Times New 
Roman” не менше 12pt, без будь-яких 
виділень. При використанні MS Excel для 
побудови графіків обов’язково надати файл зі 
створеним рисунком. 

7. Зноски в кінці сторінок і документу не 

вставляти. 

Довідки за контактами: 

Ткачук Анастасія – аспірант кафедри 

економіки підприємств  

 (098) 09-07-465 

Поточилова Ірина – аспірант кафедри 

економіки підприємств 

 (066) 65-42-099 

 

 

Оргкомітет залишає за собою право 

відбору тез, які будуть відображені на web-

сайті. 

Тези, які не відповідають вказаним вимогам 

щодо оформлення, до розгляду не 

приймаються. 

 

УВАГА! 

Участь у конференції – безкоштовна! 

 

 

Сподіваємося на співпрацю 

 

З повагою, Оргкомітет 

 
 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ 
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