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Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній 
Інтернет конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку 
обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління 
підприємством». 

 
До участі у конференції запрошуються: викладачі, науковці, 

спеціалісти-практики, докторанти, аспіранти та студенти. 
 
Форма участі в конференції – заочна (дистанційна). Обговорення 

тез буде проводитися шляхом переписки 20 квітня 2017 р. на сайті 
Полтавської державної аграрної академії – www.pdaa.edu.ua. 
 

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА. 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Актуальні питання вдосконалення бухгалтерського обліку і аудиту. 
2. Організаційно-економічні аспекти функціонування та розвитку 

підприємств.  
3. Аудит: роль, значення та перспективи розвитку.  
4. Фінансовий механізм розвитку підприємств, бюджетних та 

фінансово-кредитних установ.  
5. Контроль і аналіз у системі антикризового управління 

підприємством. 
6. Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, 

маркетингу та логістики.  
Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, 

російська. 
 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
Для участі у конференції необхідно до 10 квітня 2017 року 

надіслати на електронну адресу оргкомітету (olga.lega@pdaa.edu.ua): 
1. Заявку на участь у конференції за запропонованою формою. 
2. Тези у форматі .doc. 
 

Тези будуть опубліковані для обговорення 20 квітня 2017 р. у 
формі електронного збірника матеріалів конференції на сайті 
Полтавської державної аграрної академії (www.pdaa.edu.ua). 

Матеріали роботи конференції будуть відображені в 
ЕЛЕКТРОННОМУ ЗБІРНИКУ та розміщені на сайті Полтавської 
державної аграрної академії (www.pdaa.edu.ua).  

 

За результатами роботи конференції усі учасники отримають 
СЕРТИФІКАТ 

 

ЗА ЗМІСТ МАТЕРІАЛІВ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕСУТЬ 
АВТОРИ ТА НАУКОВІ КЕРІВНИКИ 

 

Доповіді, які не відповідають вказаним вимогам, розглядатися не будуть. 
Отримані від учасників конференції матеріали публікуються в авторській 

редакції. 
Контактна особа – Яловега Людмила Василівна, к.е.н., доцент кафедри 
бухгалтерського обліку факультет обліку та фінансів ПДАА 
Конт. телефон – 050 106 79 32           E-mail – liudmyla.ialovega@pdaa.edu.ua 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ  
Тези приймаються обсягом до 5 повних сторінок, однією з робочих 

мов конференції. 
У правому верхньому кутку – Номер секції.  
У наступному рядку з правого боку – ініціали та прізвище 

автора(ів), науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи. 
Аспіранти, здобувачі та студенти вказують інформацію про 

наукового керівника.  
Нижче через один інтервал вказується назва доповіді – 

ПРОПИСНИМИ літерами симетрично тексту.  
Нижче через один інтервал – текст тез доповіді, що має бути формату 

А4, набраний у редакторі MS Word. Усі поля – 20 мм, гарнітура – Times 
New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5 з абзацним 
відступом 1,25 см. Рисунки необхідно виконати у тому ж редакторі за 
допомогою функції «Створити рисунок». Не допускаються скановані 
рисунки, а також ті, що не підлягають редагуванню. 

Файли називати відповідно до тематичного напряму роботи 
конференції та прізвища автора, наприклад: 3_Plaksienko_tezi, 
3_Plaksienko_zayavka. 

 
ЗАЯВКА 

на участь у IІІ Міжнародній науково-практичній інтернет 
конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, 
аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління 

підприємством» 
ПІБ автора  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Посада  
Назва тез  
Секція  
Контактний телефон   
E-mail  
Планую (виступити, як слухач, 
тільки тези) 

 

 
Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення! 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗИ 
Секція 1. 

Р. В. Ліпський, к.е.н., 
доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

Полтавська державна аграрна академія 
 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВО-
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Українські підприємства в сучасних умовах господарювання 

потребують чітко визначеної гнучкої системи заходів, спрямованих на 

забезпечення та вдосконалення управління господарською діяльністю.  

……… 

…………… 
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