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Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародного науково-практичного 

круглого столу «Економіко-правові детермінанти розвитку агропромислового 

комплексу», який відбудеться 16 травня 2019 року в Уманському 

національному університеті садівництва. 

 



На конференції передбачається робота секцій за такими напрямами: 

1. Теоретичні та практичні аспекти розвитку агропромислового 

комплексу  

2. Механізми ефективного управління підприємствами 

агропромислового комплексу 

3. Актуальні проблеми та ефективні практики економіко-правового 

забезпечення підприємств агропромислового комплексу 

4. Фінансові інструменти в активізації механізму підтримки розвитку 

підприємств агропромислового комплексу 

5. Проблеми бухгалтерського обліку, аналізу, контролю та 

оподаткування підприємств агропромислового комплексу 

6. Зарубіжний досвід реалізації стратегії розвитку підприємств 

агропромислового комплексу  

 

Для участі у роботі конференції слід до 10 травня 2019 року надіслати тези, 

які будуть сформовані в окремий електронний збірник до початку круглого 

столу.  

Для публікації тез авторам необхідно надіслати на електронну адресу 

viktoryagmirya@ukr.net або vlasiuks@ukr.net: 

- тези; 

- окремим файлом дані про авторів: П.І.П. (повністю), науковий ступінь і вчене 

звання, місце роботи або навчання, повну поштову адресу, домашній телефон 

або інші засоби зв’язку. 
 

Місце та час проведення конференції. 
Україна, Черкаська обл., м. Умань, Уманський національний університет 

садівництва, вул. Інститутська, 1, 16 травня 2019 року. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 
- матеріали надсилаються українською мовою обсягом 2-3 сторінки (не більше 

3 сторінок), формату А4 (відстань між рядками – 1,5, основний текст гарнітура 

– Times New Roman Cyr, кегль – 14, поля: ліворуч – 3 см, угорі та внизу – 2 см, 

праворуч – 1 см, абзац – 1,5 см) та подані у текстовому редакторі Microsoft 

Word; 

- зверху посередині сторінки – назва роботи; 

- через інтервал, посередині під назвою – ім’я та прізвище автора; 

- нижче назва навчального закладу; 

- через інтервал подається основний матеріал. 
 

Тези доповідей, які не відповідають вимогам або надіслані пізніше 
вказаного терміну, не розглядаються. 

 

Участь у круглому столі є безкоштовною!!! 
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