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УНІВЕРСИТЕТ «ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ»  
 (БУРГАС, БОЛГАРІЯ) 

за участі 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
 (КИЇВ, УКРАЇНА) 

 
Шановні колеги! 

Запрошуємо вчених, аспірантів і фахівців у сфері економічних, 
соціологічних, юридичних та технічних наук взяти участь у ІІІ Міжнародній 
науково-практичній конференції «Україна, Болгарія, ЄС: економічні, 
технічні та соціальні тенденції розвитку», яка відбудеться в очній та 
дистанційній формі з 27 червня по 2 липня 2019 року в Університеті «Проф. 
Д-р Асен Златаров» - м. Бургас (Болгарія) 

 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Секція 1. Управління національною економікою та економікою 
підприємств 

Секція 2. Фінанси, банківська справа і страхування 
Секція 3. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: національні особливості і 

світові тренди 
Секція 4. Стратегії розвитку сучасної електроенергетики, електротехніки 

та електромеханіки 
Секція 5. Сучасні дослідження в сфері гуманітарних і юридичних наук в 

контексті євроінтеграції 
 

Організаційний комітет конференції 
Співголови організаційного комітету: 
Міткова Магдалена - доктор, доцент, ректор Університету «Проф. Д-р 

Асен Златаров», Болгарія 
Кваша Сергій - д.е.н., професор, проректор Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, Україна 
Члени організаційного комітету 

Діброва Анатолій - д.е.н., професор, декан економічного факультету 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, 
Україна 



Давиденко Надія - д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, 
Україна 

Toдор Палічев - доктор, проф., декан факультету соціальних наук, 
Університету «Проф. Д- р Асен Златаров», Болгарія 

Іван Димитров - доктор, проф., завідувач кафедри економіки та 
менеджменту, Університету «Проф. Д- р Асен Златаров», Болгарія 

Микола Мільов - доктор, проф., завідувач кафедри маркетингу та туризму, 
Університету «Проф. Д- р Асен Златаров», Болгарія 

 
Члени програмного комітету 

Івайло Михайлов - д-р ас. кафедри економіки та менеджменту, 
Університету «Проф. Д- р Асен Златаров», Болгарія 

Микола Атанасов - д-р ас. кафедри маркетингу та туризму, Університету 
«Проф. Д- р Асен Златаров», Болгарія 

Стоян Транев - д-р ас. кафедри економіки та менеджменту, Університету 
«Проф. Д- р Асен Златаров», Болгарія 

Петко Янгозов - д-р ас. кафедри економіки та менеджменту, Університету 
«Проф. Д- р Асен Златаров», Болгарія 

Аділь Дімітрова - д-р ас. кафедри економіки та менеджменту, Університету 
«Проф. Д- р Асен Златаров», Болгарія 

Мокану Наталія - д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування, Державний аграрний університет Молдови, Молдова 

Василевська Наталія - д.е.н., проф., Університет ім. Яна Кохановського, 
Польща 

Георгій Абусалідзе - д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів і банків, 
Державний університет ім. Шота Руставелі, Грузія 

Костенко Андрій - к.е.н., доцент, декан економічного факультету 
Гомельського державного університету ім. Ф. Скорини, Республіка Білорусь 

Негода Юлія - к.е.н., доцент кафедри фінансів економічного факультету 
НУБіП України, Україна 

Данилевська-Жугунісова Ольга - к.е.н., доцент кафедри фінансів 
економічного факультету НУБіП України, Україна 

 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Україна, Болгарія, ЄС: економічні, технічні та соціальні тенденції 
розвитку» 

27 червня - 2 липня 2019 р м. Бургас (Болгарія) 
 

Програма конференції передбачає: 
1. Участь в конференції. 
2. Можливість стажування за напрямами «Економіка» та 

«Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка» лише для очних 
учасників конференції. 

3. Міжнародна публікація доповідей з присвоєнням болгарського ISBN. 
4. Отримання сертифіката учасника конференції та/або сертифіката 

міжнародного стажування. 



Оформлення матеріалів конференції 
Мови конференції - англійська, болгарська, російська. 
Тези доповіді - надаються тільки по електронній пошті: 

konf_fin_2017@ukr.net - з позначкою в темі «Прізвище – Болгарія». Обсяг тез - 
до трьох повних сторінок формату А4 (297х210 мм), включаючи рисунки, 
таблиці, список літератури. 

Список використаної літератури - розміщується в кінці тексту, 
інтернет-література повинна мати не тільки адресу, але і назва сайту; 

Посилання по тексту - розміщують в квадратних дужках з нумерацією 
літератури в порядку згадування; 

Тези слід набирати - в текстовому редакторі Word, гарнітура Times New 
Roman, розмір: для основного тексту 14 пт, для літературних джерел 12 пт., 
Інтервал - одинарний; 

Поля тексту - верхнє - 30 мм, нижнє - 25 мм, ліве - 30 мм, праве - 20 мм; 
Формули і позначення - набирати в редакторі формул MathType 6.0 або 

Microsoft Equation 3.0, як окремий об'єкт. 
Зразок тексту доповідей 

Іванова І.І., 
к.е.н., доцент, 

НУБіП України, Україна 
1 пробіл 

НАЗВА ДОПОВІДІ  
1 пробіл 

Текст доповіді 
1 пробіл 

Список використаної літератури: 
Матеріали, оформлені з відхиленнями від встановлених вимог, не 

приймаються для розміщення і подальшої публікації. Відповідальність за 
зміст несе автор. Попереднє редагування матеріалів доповідей не 
передбачено. 

Умови участі в конференції 
1. Оформити заявку на участь в конференції - до 25 березня за 
посиланням: 
https://docs.google.com/a/nubip.edu.ua/forms/d/1pnQDnuYtrakRe88kNPGNy7
ZUou41Sc3rk5FnpC9p40s/edit 
2. Витримати терміни подачі доповідей (зразок додається) - до 
25.03.2019 р. 
3. Оплатити вартість участі в конференції до 25.03.2019 р. (250 євро) 
4. Отримання сертифікатів і збірників - 2.07.2019 р. 
 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ* 
27.06.2019 р. - виїзд з Києва; 
28.06.2019 р. - прибуття в Болгарію; 
29.06.2019 р. - робота секцій; 
30.06.2019 р. - робота секцій; 
01.07.2019 р. - відкриття конференції, пленарне засідання, знайомство з 

університетом «Проф. Д-р Асен Златаров»; 



 
02.07.2019 р. - робота секцій, закриття конференції, вручення 

дипломів/сертифікатів, виїзд з Болгарії; 
03.07.2019 р. - прибуття до Києва. 
* Регламент конференції може змінюватися за рішенням оргкомітету 
 

Вартість очної участі в конференції (255 євро) передбачає: 
- організацію трансферту (комфортабельний автобус Київ-Болгарія-Київ); 
- оплата проживання (3-місні номери в готелі); 
- сніданки і вечері в готелі; 
- видання збірника наукових праць; 
- сертифікат учасника конференції. 
 

Вартість дистанційної участі в конференції (30 євро) передбачає: 
- видання збірника наукових праць; 
- сертифікат учасника конференції. 
 

Для супроводжуючих осіб вартість участі 235 євро 
 
Для бажаючих учасників конференції є можливість продовження 

перебування в Болгарії (за додатковою інформацією звертатися до 
організаційного комітету). 

 
 
З усіх питань звертатися: 
Надія Миколаївна - +38067 717 23 37 
Юлія Володимирівна - +38050 522 35 64 
Ольга Євгенівна - +38067 762 50 66 
e-mail: konf_fin_2017@ukr.net 

 



НАУКОВЕ СТАЖУВАННЯ 
ЗА НАПРЯМАМИ «ЕКОНОМІКА» (108 год.) 

та «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА 
ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА», (108 год.) 

УНІВЕРСИТЕТ «Проф. Д-р Асен Златаров » (Бургас, Болгарія) 
 
Програма стажування включає шість модулів і передбачає дистанційне 

проходження курсу, а також очне стажування в Болгарії під час перебування на 
конференції. 

Умови проходження стажування: 
1. Згода на проходження стажування (в заявці конференції); 
2. Оплата стажування до 25.03. 2019 р. (110 євро); 
3. Проходження наукового стажування дистанційно (доступ до програми 

буде відкрито з 01.04.2019 р); 
4. Очне відвідування лекцій зі стажування, м. Бургас, Болгарія - 

28.06.2019 р. – 02.07.2019 р. 
 
Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016р. №13 "Про 

затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним 
працівникам" і змін відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 
06.02.2017р. №174 п.3 розділу II передбачено, що стажування підтверджується 
сертифікатами, свідоцтвами, дипломами та іншими документами. 

 
Учасникам конференції/стажування запрошення і затверджена 

програма заходів надається після реєстрації та оплати участі. 
 
 

Контактні особи 
Болгарія: 

Prof. Dr. Ivan Dimіtrov – Head of Department “Economics and management” 
e-mail: ivan_dimitrov@btu.bg 

 
Адреса: Burgas, Bulgaria, Faculty of Social Sciences 

Department “Economics and Management”, Burgas, Prof. Yakimov 1 Str. 
 

Україна: 
Давиденко Надія Миколаївна - д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів 

тел.: +38 (067) 717-23-37 
Негода Юлія Володимирівна - к.е.н., доцент кафедри фінансів 

тел.: +38 (050) 522-35-64 
Данилевська-Жугунісова Ольга Євгенівна - к.е.н., доцент кафедри фінансів 

тел.: +38 (067) 762-50-66 
 

Адреса: кафедра фінансів НУБіП України 
Київ, вул. Героїв оборони, 11, корпус 10, к. 501, 

тел.: +38 044 52-85-50, 
e-mail: konf_fin_2017@ukr.net 

 


