Матеріали обсягом до трьох повних
сторінок розміщують на аркушах паперу
формату А4 (297х210 мм), поля: верхнє,
нижнє, ліве і праве – 20 мм, шрифт Times
New Roman, розмір – 14 пт, інтервал –
одинарний.
Матеріали
оформлюють
у
такій
послідовності:
 у лівому верхньому куті – індекс УДК
(шрифт звичайний);
 через
інтервал,
без
відступу,
з вирівнюванням посередині – ініціали
та прізвище автора, науковий ступінь,
учене звання (шрифт напівжирний);
 назва організації, яку представляє автор
(шрифт звичайний);
 через інтервал – назва роботи (без відступу
вирівнювання
посередині,
великими
літерами, шрифт напівжирний);
 через інтервал розміщують текст тез доповіді
(абзацний відступ 1,25 см, вирівнювання –
по ширині).
Аспіранти і здобувачі вказують за допомогою
виноски на першій сторінці матеріалів ініціали
та прізвище наукового керівника, його
науковий ступінь, учене звання, посаду за
прийнятими скороченнями (розмір – 12 пт)
Відповідальність за зміст і редакцію несе
автор.
Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська

Заявка на участь
у Міжнародній науково-практичній
конференції «Глобальні принципи
фінансового, облікового та аналітичного
забезпечення аграрного сектора економіки»,
8–9 листопада 2018 р.
Прізвище __________________________________
Ім’я _______________________________________
По батькові ________________________________
Науковий ступінь ________________________________
Учене звання ____________________________________
Місце роботи_______________________________
Посада_____________________________________
Поштова адреса з індексом
(для пересилання збірників)___________________
E-mail ____________________________________
Тел./факс __________________________________
Назва тез __________________________________
Секція_____________________________________
Участь у конференції (необхідне виділити):
Відмітка

Вимоги до оформлення
тез доповідей

Умови участі

Заочна участь/ pdf-файл на e-mail
учасника
Заочна участь/ паперовий варіант і сертифікат
на поштову адресу учасника
Очна участь/ паперовий варіант, сертифікат
учасника, брейк-кава

Виступ на конференції (необхідне виділити):
ТАК
НІ
Потреба бронювання місця в готелі
(необхідне виділити):
ТАК
НІ
Дата і час приїзду ___________________________
Дата і час від’їзду ___________________________

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний аграрний
університет ім. В.В. Докучаєва

8-9 листопада 2018 р.

Глобальні принципи
фінансового, облікового
та аналітичного забезпечення
аграрного сектора економіки
Міжнародна науково-практична
конференція

Україна, м. Харків

Шановні колеги!
Запрошуємо вас узяти участь у роботі
Міжнародної науково-практичної конференції
«Глобальні принципи фінансового, облікового
та аналітичного забезпечення аграрного сектора
економіки», яка відбудеться 8–9 листопада 2018 р.
До участі в конференції запрошуємо вчених,
викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів,
здобувачів, економістів-практиків, фінансистів,
керівників та фахівців сільськогосподарського
виробництва.
На конференції заплановано роботу
таких секцій:
1. Актуальні проблеми теорії та практики
організації обліку підприємств агропромислового
виробництва.
2.
Теоретичні
та
практичні
аспекти
функціонування
фінансового
механізму
економічних систем.
3. Актуальні проблеми аналізу і прогнозування
аграрного сектора економіки.
4. Трансформація аграрних відносин в умовах
глобалізації.

Розклад роботи конференції:
08.11.2018 р.
8 –10 – заїзд і реєстрація учасників;
1000–1200 – відкриття конференції, пленарне
засідання (конференц-зал, корпус 3);
1200–1300 – перерва;
1300–1500 – екскурсія.
9.11.2018 р.
00
00
10 –12 – робота секцій конференції;
1200–1300 – перерва;
1300–1400 – підведення підсумків конференції,
нагородження, від’їзд учасників.
00

00

Для компенсації витрат, пов’язаних із
підготовкою і друкуванням збірника тез
доповідей, передбачено організаційний внесок,
який залежить від умов участі та друку тез:
Умови участі/ друку
Організаційний
та подання матеріалів
внесок, грн
конференції
Заочна участь/ pdf-файл
50,00
на e-mail учасника
Заочна
участь/
170,00
паперовий
варіант
збірника та сертифікат на
поштову адресу учасника
Очна участь/ паперовий
250,00
варіант
збірника,
програма
конференції
сертифікат
учасника,
брейк-кава
Додатковий паперовий варіант збірника
матеріалів конференції (за необхідності) можна
замовити (вартість збірника – 100,00 грн).
Реквізити для оплати тез будуть надіслані
учасникам конференції електронною поштою в
листі-підтвердженні про отримання і прийняття
матеріалів. Копію квитанції про оплату слід
обов’язково надіслати на електронну адресу
оргкомітету не пізніше вказаного у листі терміну.
Доктори наук, професори не сплачують
оргвнесок за умови їх одноосібної участі та в
разі замовлення лише електронної версії
збірника.
Оргкомітет залишає за собою право
редагувати, скорочувати і відхиляти надіслані
матеріали, які не несуть нової наукової
інформації або не відповідають вищенаведеним
вимогам.

Сподіваємося на плідну працю!

Для
своєчасного
формування
збірника матеріалів конференції необхідно
до 29 жовтня 2018 р. на електронну адресу
konferens-oblik@ukr.net надіслати:

- заявку на участь у конференції,
- тези для публікації,
- копію квитанції про оплату.
Учасники
конференції
можуть
подати наукову статтю на публікацію у
Віснику ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, який
включено до переліку наукових фахових
видань
та
зареєстровано
в
Міжнародному
центрі
періодичних
видань (ISSN International Centre. Paris,
France). Інформація з приводу публікації
статті знаходиться на веб-сторінці:
http://knau.kharkov.ua/vsnik-ekonomka.html
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
62483, Україна, Харківська обл.,
Харківський р-н,
навчальне містечко ХНАУ,
факультет обліку і фінансів,
тел. 0572-99-74-20
e-mail: konferens-oblik@ukr.net
Секретар з організаційних питань:
Горковенко Інна Володимирівна
тел. +38050-954-59-94; +380676727589
Секретар з фінансових питань:
Бага Лілія Григоровна
тел. +38066-751-15-75
Проїзд до університету: м. Харків,
від станції метро «Індустріальна»
автобусами № 200 або № 186 до зупинки
«Агроуніверситет».

