
Вимоги до оформлення матеріалів: 

 

 Поля по 2 см, шрифт Times New 

Roman (розмір шрифту – 14), 1 інтервал між 

рядками. 

 Орієнтація книжкова. 

 Відступ на абзац 1,25 – не 

користуватись кнопкою табуляції. 

 Електронні варіанти тез доповіді 

мають бути набрані у редакторі Microsoft Word, 

у форматі DOC. 

 Рисунки виконують за допомогою 

вбудованого редактора Microsoft Office, 

згруповані. 

 На першому аркуші в правому верхньому 

куті друкуються прізвище, ініціали автора 

(напівжирним), науковий ступінь, вчене звання, нижче 

через один інтервал – назва вищого навчального 

закладу, і ще нижче – місто. 

 На наступному рядку через два 

інтервали – по центру напівжирним шрифтом 

друкується назва доповіді (великими літерами, 

розмір шрифту – 14). 

 Нижче – через один інтервал текст 

доповіді (тез). 

 В кінці тексту через один інтервал – 

наводиться список використаних джерел 

(напівжирним по центру). Посилання на 

джерела подаються у квадратних дужках за 

порядком згадування. 

 Сторінки не нумеруються. 

 Обсяг тез до 3-х повних сторінок. 

 Мова конференції – українська та 

англійська. 

 Оргкомітет залишає за собою право 

відбору та редагування наукових доповідей. 

 

Збірник надрукованих тез буде розміщений 

оргкомітетом конференції у мережі Інтернету 

протягом місяця після дати конференції на web-

сторінці за адресою: www.ksau.kherson.ua 

УВАГА! 

Тези доповідей та заявку надсилати до 

25.11.2021 року 

 

Зразок оформлення тез 

 

Яковенко Л.О. 

Науковий керівник – Мармуль Л.О., д.е.н., проф. 

Херсонський державний аграрно-економічний 

університет, 

м. Херсон 

 

РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В 

УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

(текст тез) 

Список використаних джерел 

1. Сопко В. Глобалізаційні процеси та їх вплив 

на бухгалтерський облік. Бухгалтерський облік і 

аудит. 2010. № 5. С. 4-6. 

Зверніть увагу, що список літератури оформлюється з 

урахуванням розробленого Національного стандарту 

України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання». Приклад оформлення списку літератури. Ви 

можете переглянути по наступному посиланню: 

http://www.economics.in.ua/2019/01/83022015.html 

Назва файлу та заявки повинна включати 

прізвище та представлений вид: Бондаренко_тези та 

Бондаренко_заявка. 

 

Подані матеріали, які не відповідатимуть 

зазначеним вимогам стосовно їх оформлення та 

надійшли пізніше зазначеного терміну, не будуть 

розглядатися. 

 

За довідками звертатися: 

кафедра обліку і оподаткування 

Груненко Наталя Віталіївна 

+38(066)248-67-13 

e:mail – obl_aud.ksau@ukr.net 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів 

АПК України 

Департамент розвитку сільського господарства та 

зрошення Херсонської обласної державної адміністрації 

Українська Асоціація з розвитку 

менеджменту та бізнес освіти 

Спілка економістів України 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Університет Григорія Сковороди у Переяславі 

Херсонський національний технічний університет 

Бердянський університет менеджменту і бізнесу 

Сумський національний аграрний університет 

Полтавський державний аграрний університет 

Каховський державний агротехнічний коледж 

Новокаховський приладобудівний фаховий коледж  

 

 

 

 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет - конференція 

«ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА» 

24-25 листопада 2021 рік 

м. Херсон 

http://www.ksau.kherson.ua/
http://www.economics.in.ua/2019/01/83022015.html


 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської 

науково-практичної Інтернет-конференції 

«Обліково-аналітичне забезпечення управління 

бізнес-процесами підприємства», що відбудеться 

24-25 листопада 2021 рік в Херсонському 

державному аграрно-економічному університеті. 

Оргкомітет запрошує до участі в конференції 

студентів, аспірантів, докторантів, викладачів 

вищих навчальних закладів, провідних науковців 

України, керівників і фахівців підприємств, 

організацій, установ, всіх професійно зацікавлених 

осіб. 

 

Секції конференції: 

 

1. Теорія та практика обліково-аналітичного 

забезпечення управління бізнес-процесами 

підприємства. 

2. Вітчизняний та зарубіжний досвід організації і 

розвитку аудиту. 

3. Оподаткування діяльності підприємств: проблеми 

та перспективи розвитку. 

4. Розвиток контролю та аналізу у системі 

антикризового управління підприємством. 

5. Глобальні та регіональні проблеми  ведення 

бізнесу. 

6. Сучасні інструменти реалізації практичного 

менеджменту та маркетингу. 

7. Статистика та економіко-математичні методи і 

моделі в економіці. 
 

Відповідальність за зміст поданих матеріалів 

несуть їх автори. Унікальність тексту повинна 

бути не нижчою 60%. 

Для участі у конференції потрібно надіслати на  

e:mail – obl_aud.ksau@ukr.net 

- тези, (назва файлу – прізвище автора (авторів) 

українськими літерами); заявку (зразок додається). 

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

Кирилов Юрій Євгенович, ректор Херсонського 
державного аграрно-економічного університету, д.е.н., 
професор; 

Аверчев Олександр Володимирович, проректор з 
наукової роботи та міжнародної діяльності Херсонського 
державного аграрно-економічного університету, д.с-г. н., 
професор; 

Грановська Вікторія Григорівна, перший проректор, 
проректор з НПР Херсонського державного аграрно-
економічного університету, д.е.н., доцент; 

Мармуль Лариса Олександрівна, професор кафедри 
обліку і оподаткування Херсонського державного аграрно-
економічного університету, д.е.н., професор; 

Жосан Ганна Володимирівна, помічник з наукової 
роботи та міжнародної діяльності Херсонського державного 
аграрно-економічного університету, к.е.н., доцент; 

Ігнатенко Микола Миколайович, завідувач кафедри 
економіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди», д.е.н., професор; 

Сарапіна Ольга Андріївна завідувач кафедри обліку, 
аудиту і оподаткування Херсонського національного 
технічного університету, д.е.н., професор 

Плаксієнко Валерій Якович, завідувач кафедри 
бухгалтерського обліку та економічного контролю 
Полтавський державний аграрний університет, д.е.н., 
професор; 

Скрипник Світлана Валентинівна в. о. зав. кафедрою 
обліку і оподаткування, Херсонського державного аграрно-
економічного університету, д.е.н., доцент; 

Рунчева Наталія Вікторівна, проректор з наукової 
роботи Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 
д.е.н., доцент кафедри економіки і фінансів; 

Орєхова Альвіна Іванівна, д.е.н., професор кафедри 
обліку і оподаткування Сумського національного аграрного 
університету; 

Шевчук Анжела Василівна викладач-методист, голова 

циклової комісії обліково-економічних дисциплін 

Каховського державного агротехнічного коледжу; 

Волковська Любов Олександрівна, голова циклової 

комісії дисциплін професійної підготовки галузі знань 

"Управління та оподаткування", викладач вищої категорії, 

викладач-методист Новокаховського приладобудівного 

фахового коледжу. 

 

Заявка на участь 

у Всеукраїнській науково-практичній 

Інтернет-конференції 

«ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-

ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА» 

24-25 листопада 2021 рік 

 

Прізвище, ім’я та по батькові учасника 

Науковий ступінь, вчене звання 

Науковий керівник (для студентів, аспірантів) 

Посада 

Повна назва ЗВО 

Е-mail (для пересилки матеріалів конференції) 

Обрана секція (із зазначенням номеру) 

Назва тези (доповіді) 

 

Авторам надаються електронна версія 

примірника збірника тез доповідей конференції 

надсилаються на електронну адресу учасників 

конференції. 

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА. 

 


