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РОБОЧІ СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку на макро- та мезорівнях
Сучасні проблеми розвитку облікової теорії та практики
Сучасні проблеми розвитку теорії та практики контролю та аудиту
Сучасні проблеми теорії та практики фінансово-кредитного механізму розвитку
економіки
Сучасні проблеми розвитку економічної теорії, формування та реалізації
маркетингової політики
Сучасні інформаційні технології в управлінні соціально-економічними системами

Робочі мови конференції:
українська, англійська, російська.
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:
Для участі у Міжнародній науково-практичній конференції необхідно до 12 вересня 2017 р.
надіслати за адресою оргкомітету заявку і тези доповіді в електронному вигляді. Після отримання заявки на
участь у конференції оргкомітет надсилає особисте запрошення на вимогу учасника.
Участь в конференції безкоштовна. За матеріалами конференції планується випуск електронних
версій матеріалів конференції: 1) програми конференції; 2) збірника тез; 3) сертифікату про участь в
конференції. Електронний варіант збірника тез буде розміщено в Репозитарії Центральноукраїнського
національного технічного університету (ISSN 2524-0765): http://dspace.kntu.kr.ua.
Учасник конференції може замовити друкований варіант програми конференції, збірника тез та
сертифікату про участь. Організаційний внесок, призначений для покриття витрат, пов’язаних із
редагуванням, макетуванням, друкуванням збірника тез, програми та сертифікатів, становитиме в цьому
випадку – 150 грн.
Вартість друку матеріалів конференції для іноземних учасників та докторів наук безкоштовна.
Тези доповідей в електронному вигляді, копію квитанції про сплату та заявку на участь у
конференції слід надсилати за електронною адресою pugachenkoolga@gmail.com секретарю оргкомітету
конференції Пугаченко Ользі Борисівні, к.е.н., доц., доценту кафедри аудиту та оподаткування ЦНТУ.
З будь-яких питань щодо участі в конференції звертайтесь до оргкомітету конференції:
Пугаченко Ольга Борисівна (секретар оргкомітету), к.е.н., доц., доцент кафедри аудиту та
оподаткування ЦНТУ (+38) 050-572-97-40; (+380-522) 39-04-57
Кононенко Леся Віталіївна (секретар оргкомітету), к.е.н., доц., доцент кафедри бухгалтерського
обліку ЦНТУ (+38) 050-282-82-88; (+380-522) 39-05-53

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
Бажаючі мають можливість подати наукові статті у фаховий збірник наукових праць в
галузі економічних наук «Наукові праці Кіровоградського національного технічного
університету. Економічні науки», який включений до міжнародних наукометричних баз: Central
and Eastern European Online Library (CEEOL), Ulrich’s Periodical Directory, ResearchBib, Scientific
Indexing Services (SIS).
Вимоги до матеріалів розміщено на офіційному сайті збірнику: http://economics.kntu.kr.ua
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
1. Обсяг тез – до 3 сторінок (формат – сторінка А4)
2. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см. Абзацний відступ 1,25 см.
3. Вихідні дані та основний текст тез оформлюється шрифтом: Times New Roman, 14 пт,
міжрядковий інтервал – 1,0.
4. УДК (жирним шрифтом) розміщується в лівому куту аркуша. В наступному рядку
розміщуються Прізвище та ініціали автора (авторів) жирним шрифтом, курсивом у
правій верхній половині аркуша. Нижче (справа) звичайним шрифтом в такому порядку: 1й рядок - науковий ступінь, вчене звання; 2-й рядок - посада повністю із зазначенням назви
кафедри (відділу, департаменту тощо); 3-й рядок – назва навчального закладу; 4-й рядок –
назва міста, країни. Нижче через рядок НАЗВА ТЕЗ – великими літерами, жирний шрифт,
по центру.
5. Формули повинні бути виконані у редакторі формул, рисунки згруповано.
6. Заголовок «Література:» – по центру, звичайними літерами, жирний шрифт, Times New
Roman, 12 пт. Сам список літератури оформлюється шрифтом: Times New Roman, 12 пт,
міжрядковий інтервал – 1,0, нумерований список, відступ 1,0 см. Література для тез,
поданих на українській та російській мовах, оформлюється за правилами чинних в Україні
стандартів. Список літератури (References) для тез, поданих англійською мовою,
оформлюється за вимогами стандарту APA (American Psychological Association (APA)
Style).
Рекомендації
щодо
оформлення
за
посиланням:
http://economics.kntu.kr.ua/doc/Rekomend_Oforml_spisku_dgerel.doc.
7. Тези аспірантів можуть подаватися як одноосібно, так і у співавторстві з науковим
керівником.
8. Кількість авторів тез – не більше двох осіб.
Назва файлів з тезами та заявкою повинні відповідати прізвищу першого автора
матеріалів (наприклад, Іванов_тези; Іванов_заявка).
Приклад:

УДК 657
Іванов І.І.
кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри бухгалтерського обліку
Центральноукраїнський національний технічний університет
м. Кропивницький, Україна
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ
Текст тез......
1.
2.

Література:
Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку : Підручник. / М.Т. Білуха. – К.: 2000. – 692 с.
Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту : Підручник / М.Т. Білуха. –
К.: ПП «Влад і Влада», 1996. – 320 с.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
V Міжнародної науково-практичної конференції
«ОБЛІК І КОНТРОЛЬ В УПРАВЛІННІ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ»
19-20 вересня 2017 року (м. Кропивницький)
1. Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю):____________________________________________
2. Науковий ступінь: _______________________________________________________________
3. Вчене звання:____________________________________________________________________
4. Посада:_________________________________________________________________________
5. Місце роботи (навчання):_________________________________________________________
6. Назва напряму (секції):___________________________________________________________
7. Тема доповіді:___________________________________________________________________
8. Форма участі (підкреслити): очна, заочна.
9. Потреба в друкованій версії матеріалів конференції (підкреслити): Так, Ні.
10. Контактний телефон:__________________________________________________________
11. Електронна адреса:_____________________________________________________________
12. Додаткова інформація для очної форми участі:
12.1. Планую виступити (підкреслити):
на пленарному засіданні;
на секційному засіданні;
взяти участь як слухач.
12.2. Необхідність використання мультимедійного обладнання (підкреслити): Так, Ні.
12.3. Потреба в гуртожитку (підкреслити): Так, Ні.
12.4. Потреба в готелі (підкреслити): Так, Ні.
13. Додаткова інформація при замовленні друкованих версій матеріалів конференції:
13.1. Адреса для розсилки матеріалів конференції: ___________________________________

