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Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти 

участь у V Всеукраїнській 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 здобувачі вищої 

освіти. 
Форма участі у конференції – заочна 

(дистанційна).  

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ 
КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Бухгалтерський облік, контроль, 

аудит.  

2. Управлінський облік і бізнес-

аналітика. 

3. Оподаткування діяльності 

підприємств. 

4. Фінанси, банківська справа, 

страхування. 

5 Економічний розвиток та управління 

інноваційно-інвестиційною діяльністю 

підприємства.  

6. Менеджмент та бізнес-

адміністрування.  

7. Туризм та готельно-ресторанна 

справа.  

8. Маркетинг та логістика. 

9. Математичні методи, моделі та 

інформаційні технології в економіці.  

10. Компетентнісний підхід в 

підготовці фахівців обліково-економічного 

профілю. 
 
Робочі мови конференції: українська, 

англійська, польська. 
 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
БЕЗКОШТОВНА 

 

За результатами роботи конференції 

буде сформовано ЕЛЕКТРОННИЙ 

ЗБІРНИК, який буде розміщено на сайті 

Полтавського державного аграрного 

університету та розіслано усім учасникам за 

вказаними електронними адресами не 

пізніше 20 квітня 2022 р.  

Кожному учаснику разом зі збірником 

електронною поштою буде надіслано 

сертифікат, що засвідчує участь у 

заході.  

 

Учасники конференції мають 

можливість отримати сертифікат з 

рекомендацією зарахування не менше 0,3 

кредиту ЄКТС (9 год) за результатами 

самоосвіти як форми професійного 

навчання. Вартість сертифікату 50 грн.  
 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
Для участі у конференції необхідно до 

25 березня 2022 року: 

1. Заповнити онлайн-заявку на участь у 

конференції за посиланням 

https://docs.google.com/forms/d/1Gc7VyDu

AMbiscylddyAyBT1NehORjRqniKXHq7bo

r50/edit 

2. Надіслати на електронну адресу 

оргкомітету (olga.lega@pdaa.edu.ua або 

o_lega@ukr.net) тези у форматі.doc. 

 

 

Бажаючим отримати сертифікат з 

рекомендацією зарахування не менше 0,3 

кредиту ЄКТС (9 год) - скановану копію 

квитанції про оплату (обов’язково вказати 

прізвища авторів). 

Реквізити для оплати сертифікату: 

Платіжна картка Райффайзен Банк Аваль  

4149500163061982 – Лега Ольга 

Василівна 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ  

Тези приймаються обсягом до 3-х 

повних сторінок, виконані однією з 

робочих мов конференції. 

Аспіранти та здобувачі вказують 

інформацію про наукового керівника.  

Нижче через один інтервал вказується 

назва доповіді – ПРОПИСНИМИ літерами 

симетрично тексту.  

Нижче через один інтервал – текст тез 

доповіді: формат А4, редактор MS Word. 

Усі поля – 20 мм, гарнітура – Times New 

Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий 

інтервал – 1 з абзацним відступом 1,0 см. 

Рисунки необхідно виконати у тому ж 

редакторі за допомогою функції «Створити 

рисунок». Не допускаються скановані 

рисунки, а також ті, що не підлягають 

редагуванню. 

Список використаних джерел 

подається згідно існуючого стандарту 

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. 

Файли називати відповідно до 

тематичного напряму роботи конференції та 

прізвища автора, наприклад: 

3_Homenko_tezi 

 

В разі надсилання чеку про оплату 

сертифікату Homenko_chek. 

 

ЗА ЗМІСТ МАТЕРІАЛІВ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕСУТЬ 

АВТОРИ ТА НАУКОВІ КЕРІВНИКИ. 

 

Доповіді, що не відповідають 

вказаним вимогам, розглядатися не 

будуть. Отримані від учасників 

конференції матеріали публікуються в 

авторській редакції. 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

1* 

*(тематичні напрями роботи конференції) 

Оніщенко В. В. , Шийка К. І. , 

здобувачі вищої освіти СВО магістр,  

ОПП Облік і оподаткування,  

Науковий керівник – Канцедал Н. А., к.е.н, 

доцент, професор кафедри  

бухгалтерського обліку та економічного 

контролю, 

Полтавський державний аграрний 

університет, м. Полтава 

 

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 

РЕОРГАНІЗАЦІЇ ФЕРМЕРСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

Аграрна специфіка економіки 

України характеризується значною 

кількістю фермерських господарств, 

діяльність яких регламентується 

відповідним законодавством. В наукових 

дискусіях галузі економічних наук широко 

обговорюються питання нормативного 

регулювання створення фермерських 

господарств, процедури розподілу доходів 

між учасниками, організаційно-економічні 

сценарії надання державної допомоги, 

документальні особливості оформлення 

права на фінансову підтримку діяльності 

сімейних господарств [2, с. 136-138].  

……… 
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Контактні особи: 
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доцент, доцент кафедри бухгалтерського 

обліку та економічного контролю. 

Телефон – 050 106 79 32 

Лега Ольга Василівна, к.е.н., доцент, 

доцент кафедри бухгалтерського обліку та 

економічного контролю. 
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