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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» (кафедра бухгалтерського 

обліку і аудиту) запрошує вас взяти участь у Міжнародній 

науково-практичній інтернет-конференції «Соціально-

економічні та правові чинники розвитку національної 

економіки України: облікові, аналітичні та контрольні 

аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів», що 

відбудеться 22 листопада 2018 року. 

Організатори конференції запрошують до участі вчених, 

викладачів закладів вищої освіти, докторантів, аспірантів, 

магістрантів, а також фахівців, які цікавляться проблемами 

розвитку обліку, контролю, аналізу та оподаткування в 

національній та світовій економіці. 

 

 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

Cекція 1. Концептуальні основи функціонування та роз-

витку національної економіки України. 

Секція 2. Актуальні питання функціонування та розвитку 

банківських систем. 

Секція 3. Обліково-аналітичне забезпечення функціону-

вання суб’єктів господарювання. 

Секція 4. Облік та контроль у контексті перспектив 

удосконалення фіскального адміністрування. 

Секція 5. Інформаційні системи й технології в економіці. 

Секція 6. Маркетинг і менеджмент у забезпеченні 

соціально-економічної стабільності. 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГКОМІТЕТУ 

 

Веб-сайт кафедри: http://www.buhoblic.puet.edu.ua 

Е-mail: conference2018oa@gmail.com 
Кулик Вікторія Анатоліївна, д. е. н., доцент, завідувач 

кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі»; тел. (050) 663-50-30 (Viber);  

Прохар Наталія Вікторівна, к. е. н., доцент,  доцент 

кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі»; тел. (050) 404-70-74; 

Мілька Алла Іванівна, к. е. н., доцент кафедри 

бухгалтерського обліку і аудиту Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; 

тел. (050) 729-31-34. 

Звертатися в робочі дні з 10-00 до 17-00. 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

 

Нестуля О. О., д. і. н., професор, голова, ректор Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі»; 

Гулієв Е. А., д. е. н., професор, ректор Азербайджанського 

університету кооперації; 

Лєбєдєва С. М., д. е. н., професор, ректор Білоруського 

торгово-економічного університету споживчої кооперації;  

Аймагамбетов Е. Б., д. е. н., професор, ректор Караган-

динського економічного університету Казспоживспілки;  

Шавга Л. А., д. е. н., професор, ректор Кооперативно-

торгового університету Молдови; 

Статі Статєв, д. е. н., професор, ректор Університету 

національної та світової економіки. 

 

 

 

ПРЕЗИДІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 

Гаркуша C. В., д. т. н., професор, проректор з наукової 

роботи Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі»; 

Кулик В. А., д. е. н., доцент, завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку і аудиту Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; 

Карпенко О. В., к. е. н., професор, професор кафедри 

бухгалтерського обліку і аудиту Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 

mailto:conference2018oa@gmail.com


 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Форма участі в конференції: дистанційна.  

Робочі мови: українська, російська, англійська. 

 

За підсумками конференції буде сформований 

електронний збірник матеріалів конференції (PDF). Збірнику 

будуть надані відповідні бібліотечні індекси УДК, ББK та 

міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN). 

Збірник буде розіслано авторам, а також розмішено на 

сайті кафедри бухгалтерського обліку і аудиту університету за 

адресою: http://www.buhoblic.puet.edu.ua (розділ «Новини 

кафедри»). 

 

Для участі в конференції та публікації тез у збірнику 

матеріалів необхідно в термін до 1 листопада 2018 року 

надіслати на електронну адресу оргкомітету 

(conference2018oa@gmail.com) тези доповідей, оформлені 

відповідно до вимог. Документ має бути підписаний (назва 

файлу) за таким прикладом: Іваненко_Тези.doc. 

 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, 

що не відповідають вимогам щодо оформлення, темі 

конференції чи надійшли із запізненням. 

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА 

 

За бажанням учасники конференції можуть подати для 

публікації наукову статтю в журнал «Науковий вісник 

Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія 

«Економічні науки».  

Журнал входить до «Переліку наукових фахових видань, у 

яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт 

на здобуття наукових ступенів доктора й кандидата наук».  

Журнал індексується в наукометричній базі INDEX 

COPERNICUS (ICV 2015: 42.39). Із вимогами до оформлення 

наукової статті можна ознайомитися на сторінці сайта 

університету: http://puet.edu.ua. 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 

1. Структура тез: 

– номер та назва тематичного напряму; 

– заголовок (напівжирним шрифтом); 

– відомості про автора (розміщуються праворуч): 

напівжирним шрифтом, курсивом: прізвище, ініціали; 

курсивом: назва закладу вищої освіти – для кожного 

автора; напрям підготовки (спеціальність), група – для 

студентів; спеціальність – для аспірантів; посада, науковий 

ступінь, учене звання – для науково-педагогічних 

працівників; 

– відомості про наукового керівника (для студентів та 

аспірантів);  

напівжирним шрифтом, курсивом: прізвище, ініціали;  

курсивом: назва закладу вищої освіти, посада, науковий 

ступінь, вчене звання; 

– основний текст тез; 

– список використаних інформаційних джерел. 

 

2. Обсяг – до 3-х сторінок формату А5. Обов’язковий 

комп’ютерний набір у текстовому редакторі Microsoft WORD. 

Поля тексту (дзеркальні): верхнє, нижнє, внутрішнє, зовнішнє 

– 1,5 см. Шрифт набору - Times New Roman, розмір шрифту – 

11. Міжрядковий інтервал – 0,9. Абзацний відступ – 0,5 см. 

 

3. Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, 

діаграми, фотознімки) слід розміщувати безпосередньо після 

першого посилання на них у тексті, а якщо це зробити 

технічно складно (наприклад, великі за розміром), то 

необхідно розмістити їх на наступній сторінці. 

 

4. Математичні формули мають бути введені в редактор 

формул Microsoft Eguation 3.0. Діаграми – редактор Microsoft 

Ехсеl. 

 

5. Бібліографічний опис джерел складають відповідно до 

чинних стандартів із бібліотечної та видавничої справи 

(ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний 

опис. Загальні вимоги та правила складання»), за порядком 

одним рядком, курсивом. 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

Секція 4. Облік та контроль у контексті перспектив 

удосконалення фіскального адміністрування. 

 

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У РЕАЛІЗАЦІЇ 

КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Кущ М. І. 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», 

аспірант 

 

Кулик В. А. 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», 

завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, 

д. е. н., доцент, 

науковий керівник 

 

Основний текст …….. 

 

Список використаних інформаційних джерел 

1..., 2...,3.... 
 

* Відповідальність за зміст наданих для друку 

матеріалів покладається на авторів. 

http://puet.edu.ua/

