
НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1. Теоретичні та методичні засади інституційного забезпечення 

розвитку сучасного бізнесу. 

2. Обліково-фінансові аспекти сучасного бізнесу: організація, 

методика та практика. 

3. Актуальні проблеми менеджменту в контексті інноваційного 

розвитку бізнесу.  

4. Інформаційні системи в управлінні бізнес-процесами 

підприємства. 

5. Зовнішньоекономічна діяльність та особливості оподаткування 

сучасного бізнесу. 
 

      Форма участі:   заочна (дистанційна). 

 

      Збірник тез у форматі pdf буде розміщено на сайті Львівського 

національного аграрного університету http://lnau.lviv.ua у розділі 

«Наукова діяльність» та розіслано всім учасникам на електронні адреси 

після проведення конференції. 

 

      Заявка на участь  

 

І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 

 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ: 

 ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТИ»,  

19-21 березня 2019 р. 

 

Прізвище _______________ 

Ім’я ___________________ 

По батькові _____________ 

Науковий ступінь __________ 

Учене звання ______________ 

Місце роботи _____________ 

Посада__________________ 

E-mail  __________________ 

Тел./факс ____________________ 

Назва тез ____________________ 

Секція _______№ _____ 

Міністерство освіти і науки України 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Латвійський сільськогосподарський університет  

Білоруська державна сільськогосподарська академія  

Вроцлавський Tехнологічний Університет 

Старопольська вища школа, м. Кельце 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

Миколаївський національний аграрний університет  

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Полтавська державна аграрна академія 

Дніпровський національний аграрно-економічний університет 

Львівський національний аграрний університет 

Кафедра обліку та оподаткування 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

Запрошуємо вчених, викладачів навчальних закладів, аспірантів, 

здобувачів, економістів-практиків, бухгалтерів, керівників та фахівців 

сільськогосподарського виробництва взяти участь у роботі 

 

І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ:  

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТИ 

 

19-21 березня 2019 р. 

 
 

 
 

м. ДУБЛЯНИ 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi43b_MgYnXAhVrApoKHU7TB3EQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%25D0%2586%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BD%25D1%2596_%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8_%25D1%2583%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F_%25D0%25B1%25D1%2596%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B8_%25D0%25BF%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2594%25D0%25BC%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AOvVaw2caOKNAIcndSye39PZbAeJ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi43b_MgYnXAhVrApoKHU7TB3EQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%25D0%2586%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BD%25D1%2596_%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8_%25D1%2583%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F_%25D0%25B1%25D1%2596%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B8_%25D0%25BF%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2594%25D0%25BC%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AOvVaw2caOKNAIcndSye39PZbAeJ


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 
Необхідно подати файл (документ МісrоsоftWогd) обсягом 2-3 повні сторінки 

(формат – А5, поля – дзеркальні – верхнє, нижнє і зовнішнє – 1,5 см, внутрішнє – 

2 см, шрифт – 11 Times New Roman, абзац – 0,5 см, інтервал – 1). Назва файлу 

повинна містити прізвище та ініціали автора (авторів). Наприклад: Прокопишин 

О.С._Тези. Окремим файлом надсилати заявку: Прокопишин О.С._Заявка. 

У верхньому лівому кутку вказується УДК (шрифт звичайний, кегель 10). 

У наступному рядку верхньому правому куті вказати: прізвище та ініціали 

автора, науковий ступінь, вчене звання, посаду (шифр курсив, звичайний, кегель 

10, вирівняний за правою стороною). 

Повну назву вищого навчального закладу, місто (шифр курсив, звичайний, 

кегель 10, вирівняний за правою стороною) 

 

 

Через один інтервал друкувати назву доповіді (великими жирними літерами, 

кегель 11 з вирівнюванням по центру).  

Виклад матеріалу (кегель 11, абзацний відступ 1 см, вирівняний за шириною). 

Тези доповіді повинні включати мінімальну кількість формул і графіків, які 

виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office. 

Список використаних джерел подається згідно існуючого стандарту 

бібліографічного опису після тексту і має містити не більше 5-ти позицій, на 

кожну з яких повинні бути посилання в тексті. 

 

Мови конференції: українська, польська, англійська. 

 

Для участі в роботі конференції необхідно 

до 18 березня 2019 р. (включно) 

надіслати на електронну адресу оргкомітету konferens_oblik@ukr.net 

тези доповідей обсягом 2-3 повні сторінки формату А-5 згідно вимог до 

оформлення тез  

 

 
ТЕЗИ, ОФОРМЛЕНІ БЕЗ ДОТРИМАННЯ НАВЕДЕНИХ ВИЩЕ ВИМОГ, 

РОЗГЛЯДАТИСЯ НЕ БУДУТЬ. 

 

Адреса оргкомітету: 

Кафедра обліку та оподаткування 

служб. тел. (032)242930 

Львівський національний аграрний університет 

80381 м. Дубляни, вул. В. Великого, 1 

Жовківський район Львівська область 

Зразок оформлення тез: 
 

УДК :  

Прокопишин О. С.,  
к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування, 

Львівський національний аграрний університет, м. Львів 

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ  ЕКСПОРТНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ 

 

Сучасний етап світового розвитку характеризується поглибленням 

інтеграційних процесів та посиленням економічної взаємодії і 

взаємозв’язку між країнами. Економічний успіх будь-якої країни світу 

базується на зовнішній торгівлі. Відповідно, одним із найважливіших 

факторів вступу будь-якої країни до світового господарства є створення 

механізму сталого розвитку експорту як елемента міжнародної торгівлі. 

…….  

Список використаних джерел: 

 

1. Бондаренко А. Ф. Сучасні аспекти розвитку клієнтинг-стратегії 

банку. Бізнес-Інформ. 2013. № 3. С. 313–316. 

2.  

 

 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗМІСТ І РЕДАКЦІЮ НЕСЕ АВТОР 

 

 

Розміщення тез у збірнику БЕЗКОШТОВНЕ 

 

 

 

 

 

З питань участі у конференції 

звертайтесь до відповідального секретаря: 
Прокопишин Оксани Степанівни 

тел. (097)22-71-208 

 


