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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

До участі у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції запрошуються науковці, 

аспіранти, здобувачі вищої освіти ВНЗ та співробітники науково-дослідних установ, а 

також практики, які здійснюють наукові дослідження у галузі економічної науки.  

Усіх учасників конференції буде забезпечено збірником та сертифікатом про участь у 

конференції. 

  
 

Мови конференції: українська, англійська, російська, польська. 
 

Форма участі: ДИСТАНЦІЙНА. 
 

У рамках конференції заплановано роботу таких секцій:  

1. Економіка та управління підприємствами на мікро- та макрорівнях. 

2. Соціальна економіка і економічна політика. 

3. Обліково-аналітичне забезпечення обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації 

інформаційних технологій. 

4. Концепція розвитку аудиту. 

5. Фінанси, банківська справа та податкова політика держави. 

6. Маркетинг: проблеми сьогодення. 

7. Сучасний менеджмент та публічне управління. 

https://snau.edu.ua/
https://snau.edu.ua/
https://www.education.ua/ua/universities/397/
https://www.education.ua/ua/universities/397/


8. Інформаційне забезпечення різних видів  діяльності  

 

 

 

Координати організаційного комітету конференції: 

факультет обліку та фінансів, 

Полтавський державний аграрний університет 

36000, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3. 

Е-mаil: kaf_boek_pdaa@ukr.net  

Телефон: +38 (050) 691 38 42 
 

Умови участі у  БЕЗКОШТОВНІЙ конференції: 

До 12 квітня 2021 р. (включно) необхідно:  

1) заповнити анкету учасника за зразком; 

2) надіслати на електронну пошту kaf_boek_pdaa@ukr.net тези доповіді  однією з робочих мов 

конференції (українською, англійською, російською або польською) (Файли називати відповідно 

до тематичного напряму роботи конференції та прізвища автора, наприклад: 

(3_Plaksienko_article, 3_Plaksienko_zayavka); 

 

 

Вимоги до наукових матеріалів: 

 У лівому верхньому кутку – Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище 

(шрифт Times New Roman № 14). Нижче – код УДК. 

 Нижче, через один інтервал, по правому боку – прізвище, ім’я по батькові автора, посада, 

повна назва установи, де навчається або працює автор: шрифт Times New Roman розмір – 14. 

 Нижче, через один інтервал вказується назва доповіді посередині рядка (ПРОПИСНИМИ 

літерами): шрифт жирний Times New Roman розмір – 14. 

 Анотація (кегль 14, до 30 слів, вирівнювання по ширині). 

 Ключові  слова (кегль 14, не менше 5 слів, вирівнювання по ширині). 

 Нижче, через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат 

А-4; абз. відступ – 10 мм; усі поля – 20 мм; шрифт Times New Roman розмір – 14; міжрядковий 

інтервал 1,5; 

 Рисунки необхідно виконувати за допомогою функції «Створити рисунок», шрифт Times 

New Roman розмір – 12, міжрядковий інтервал 1,0. 

 Список використаних джерел подається згідно зі стандартом бібліографічного опису 

(ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 

правила складання») після тексту і має містити не більше 5-ти позицій, на кожну з яких повинні 

бути посилання в тексті.  У тексті посилання на літературу позначаються квадратними дужками із 

вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки 

(сторінок), наприклад: [5, с. 16] 

 Обсяг тексту: 3‒5 сторінок зі списком використаних джерел. 

 

 

 

 

ЗА ЗМІСТ МАТЕРІАЛІВ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕСУТЬ АВТОРИ ТА НАУКОВІ 

КЕРІВНИКИ 

 

 

 

 

Доповіді, що не відповідають вказаним вимогам, розглядатися не будуть. Отримані від 

mailto:kaf_boek_pdaa@ukr.net


учасників конференції матеріали публікуються в авторській редакції. 
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Анотація: текст, текст, текст, текст, текст. 

Ключові слова: текст, текст, текст, текст, текст 

 

Текст. Текст. Текст. Текст [1, с. 125]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [2, с. 132]. 
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