
 
ОПЛАТА участі у конференції здійснюється 

шляхом грошового переказу за адресою: 
36003, вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 
поштове відділення № 3 з поміткою «на 
конференцію Ліпському Роману Вікторовичу». 

 
За виступ на конференції учасник отримає 

СЕРТИФІКАТ. 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

Ліпський Роман Вікторович 

Полтавська державна аграрна академія, 

Навчально-науковий інститут економіки і бізнесу, 

36003, м. Полтава, вул. Г. Сковороди, 1/3 

Тел. моб. 050 58 26 887 

E-mail: roman.lipskyi@pdaa.edu.ua 

 

 
 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Полтавська державна аграрна 

академія, вул. Г. Сковороди, 1/3, 

м. Полтава 

ЗАЯВКА 

на участь у IІ Міжнародній  

науково-практичній конференції  

«Актуальні проблеми та перспективи 

розвитку обліку, аналізу та контролю в 

соціально-орієнтованій системі управління 

підприємством» 

(м. Полтава, 25-26 травня 2016 року) 

 

Прізвище ___________________________   

Ім’я ________________________________  

По-батькові  ________________________  

Місце роботи _______________________  

 ___________________________________  

Посада ____________________________ 

Вчене звання ________________________  

Науковий ступінь ____________________  

Поштова адреса (з індексом) __________  

 ___________________________________  

___________________________________ 

___________________________________ 

Контактний телефон ________________  

 ___________________________________  

E-mail ______________________________  

 

Тема доповіді _______________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

___________________________________ 

Секція _____________________________ 

___________________________________ 

Планую ____________________________ 
(доповідати, взяти участь як слухач, тільки опублікувати матеріали) 

 

Всі пункти заявки обов'язкові для 

заповнення! 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Полтавська державна аграрна академія 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний 
університет  

Дніпропетровський університет  
імені Альфреда Нобеля 

Харківський національний аграрний університет  
імені В. В. Докучаєва 

Ставропольський державний аграрний університет 
Гродненський державний аграрний університет 

 

ІІ Міжнародна  
науково-практична конференція 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ В 

СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНІЙ СИСТЕМІ 
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ» 

 

 
 

присвячена 90-річчю від народження професора 
Дмитра Мусійовича Фесенка  

 

25-26 травня 2016 р. 
 

Посвідчення УкрІНТЕІ № 52 від 05.02.2016 р. 
 

м. Полтава – 2016 



До участі в конференції ЗАПРОШУЮТЬСЯ: 
викладачі, науковці, спеціалісти-практики, 
здобувачі, аспіранти та студенти. 
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ 
КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1. Еволюція економічної думки та її вплив на 
розвиток бухгалтерського обліку 

2. Сучасні організаційно-економічні проблеми 
функціонування та розвитку підприємств.  

3. Міжнародний та національний досвід 
розвитку системи обліку.  

4. Аудит: сучасний стан та перспективи 
розвитку.  

5. Фінансовий механізм розвитку підприємств, 
бюджетних та фінансово-кредитних установ.  

6. Контроль і аналіз у системі антикризового 
управління підприємством.  

 

Робочі мови конференції: українська, 
англійська, польська, російська. 
 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Для участі у конференції необхідно до 
16 травня 2016 року надіслати електронною 
поштою на адресу оргкомітету 
byhoblik@pdaa.edu.ua: 

- файл з текстом доповіді (статті/тези у форматі 
.doc); 

- заявку на участь у конференції за 
запропонованою формою; 

- скановану/сфотографовану копію квитанції 
про сплату організаційного внеску.  
 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
становить: 

- для учасників з України – 120 грн; 
      - для іноземних учасників – безкоштовно. 

Вартість додаткового примірника збірника 
матеріалів конференції складає 50 грн. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ДОПОВІДЕЙ 

 

До друку приймаються статті та тези. Статті 

виконані відповідно до вимог (додаток 1) будуть 

опубліковані у фаховому збірнику «Наукові праці 

ПДАА» (відповідно до постанови Президії ВАК 
України № 1-05/8 від 22.12.2010 р.). 

Тези учасників заходу будуть опубліковані в 

Збірнику матеріалів конференції. 

Тези приймаються обсягом до 3 повних 

сторінок, однією з робочих мов конференції. 

Текст тез має бути формату А4, набраного у 

редакторі MS Word. Усі поля – 20 мм., гарнітура – 

Times New Roman, кегль (розмір) - 12, міжрядковий 

інтервал – 1,0. Рисунки необхідно виконати у тому 

ж редакторі за допомогою функції «Створити 

рисунок». Не допускаються рисунки як растрові 

зображення або такі, що не піддаються 

редагуванню. 

У лівому верхньому кутку – Номер секції. 

Нижче – код УДК. 

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 доповіді з 

абзацним відступом 1,25 см. 

Файли називати відповідно до прізвища автора, 

наприклад: Plaksienko_dopovid, Plaksienko_zayavka, 

Plaksienko_chek. 

 

Доповіді, які не відповідають вказаним вимогам, 

розглядатися не будуть. Отримані від учасників 

конференції матеріали публікуються в 

авторській редакції. 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗИ 
 

Секція 2. 

УДК 657.15 

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. В даних умовах 

найбільш важливим елементом управління 

господарською діяльністю виступає 

бухгалтерський облік, раціональна організація 

якого є передумовою ефективного управління 

підприємством. 

……… 
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