ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Для молодих учених:
Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)
_______________________________________
Науковий ступінь ________________________
Вчене звання ____________________________
Посада _________________________________
Повна назва ВНЗ ________________________
Поштова адреса, індекс ___________________
e-mail __________________________________
Номер телефону _________________________
Назва доповіді __________________________
Секція _________________________________
Додатковий збірник так/ні ________________

МАТЕРІАЛИ НАДСИЛАТИ:
к.е.н., доценту Романченко Юлії Олександрівні,
доценту кафедри організації обліку та аудиту
Полтавської державної аграрної академії
Моб. тел.: +38 (066) 748-22-71
e-mail: pdaa_romanchenko@rambler.ru

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ
ПДАА

ФОФ

ОПЛАТА
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:
1.
Організаційний
внесок
конференції
(включає витрати на публікацію матеріалів
конференції,
виготовлення
сертифіката
учасника та поштові витрати) становить:
- для учасників з України – 125 грн;
- для іноземних учасників – 20 USD.

Для студентів:
Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)
_______________________________________
Повна назва ВНЗ____ ____________________
Спеціальність ___________________________
ОКР ___________________________________
Поштова адреса, індекс ___________________
e-mail __________________________________
Номер телефону _________________________
Назва доповіді __________________________
Секція _________________________________
Додатковий збірник так/ні ________________

2. Вартість додаткового збірника тез складає
половину суми оргвнеску.
3. Реквізити для оплати оргвнеску:
- для учасників з України:
р/р 29244825509100 в ПАТ КБ Приватбанк,
МФО 305299, код ОКПО 14360570
№ карти 4731 2171 0601 4960
(комісія банку 0,5 % від суми платежу)
Призначення платежу: оргвнесок Прізвище
ініціали
- для іноземних учасників:
Одержувач: Romanchenko Yulia
Платіжні системи: MoneyGram, WesternUnion,
PrivatMoney, Золота корона, Анелик, Аллюр.

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ УЧЕНИХ
ТА СТУДЕНТІВ

«Актуальні проблеми та
перспективи розвитку обліку,
аналізу та контролю в соціальноорієнтованій системі управління
підприємством»
Інформаційне повідомлення
15 січня 2015 року
м. Полтава

ШАНОВНЕ ПАНСТВО!
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі
Міжнародної науково-практичної конференції
учених та студентів
«Актуальні проблеми та перспективи розвитку
обліку, аналізу та контролю в соціальноорієнтованій системі управління підприємством»,
яка відбудеться 15 січня 2015 р..
Форма участі - дистанційна!

До участі у конференції запрошуються
студенти, аспіранти, молоді вчені, а також усі
зацікавлені незалежно від місця роботи та
навчання

Планується робота за тематичними
напрямами:
1. Еволюція економічної думки та її вплив на
розвиток бухгалтерського обліку.
2. Міжнародний та національний досвід розвитку
системи обліку.
3. Аудит: сучасний стан та перспективи розвитку.
4. Фінансовий механізм розвитку підприємств,
бюджетних та фінансово-кредитних установ.
5. Контроль і аналіз у системі антикризового
управління підприємством.
Робочі мови конференції – українська, російська,
англійська та інші.

Умови участі у Міжнародній науковопрактичній конференції учених та
студентів:
Термін подання заявок та тез доповіді –
до 30 листопада 2014 р.
Для включення тез до збірника необхідно
відправити на адресу оргкомітету:
- заявку на участь у конференції;
- файл з текстом доповіді;
- копію квитанції про перерахунок коштів за
публікації (скановану або фото).
На одну публікацію надсилається один
примірник збірника на адресу, яку було
вказано в реєстраційній формі заявки на
участь.

Вимоги
до оформлення тез доповідей:
Приймаються до друку тези обсягом до
3 повних сторінок формату А-4, надруковані
в текстовому редакторі Microsoft Word та
оформлені відповідно до вимог:
1. Поля – 2 см зі всіх боків; міжрядковий
інтервал – 1,0; шрифт – Times New Roman;
кегль – 16.
2. У правому верхньому куті – прізвище,
ім’я, по-батькові автора, науковий ступінь,
вчене звання, посада, назва установи, а також
місто, країна – для іноземців (жирний
курсив).
3. Через один пробіл друкувати назву
публікації великими жирними літерами з
вирівнюванням по центру.
4. Через рядок друкувати основний текст.

5. Посилання та список використаних
джерел (жирним по центру) оформляти згідно з
вимогами ВАК України № 63 від 26.01.2008 р.
6. Назва файлу повинна відповідати номеру
секції конференції та прізвищу автора або
першого
співавтора
англійською
мовою
(наприклад, 1_Ivanov.doc).
7. Використання ілюстративних матеріалів,
формул в тезах повинно бути мінімальним.
8. Формат таблиць та рисунків має бути
лише книжний.
Іванов Іван Іванович,
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри бухгалтерського обліку,
Полтавська державна аграрна академія
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І
ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТИ
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххх [1, с. 7]. Ххххххххххххххххх.
Список використаних джерел:
1. Золотухін О. Визначення збитків від розкрадання,
нестачі,
знищення
матеріальних
цінностей
/
О. Золотухін // Вісник Податкової служби України. –
2011. - № 35. – С. 25 – 34.

Відповідальність за зміст публікацій несуть їх
автори.
Матеріали повинні бути ретельно перевірені
згідно з нормами правопису та орфографії. Тези,
які надіслані пізніше встановлених термінів до
публікації не приймаються, оргвнесок не
повертається.
У разі значних розходжень оформлення тез із
рекомендаціями, оргкомітет залишає за собою
право редакції авторського тексту або відхилення
публікації.

