Монографічні статті та тези доповідей повинні бути ретельно
відредаговані авторами. Відповідальність за зміст та
оформлення статей несе автор.
Оргкомітет залишає за собою право повернути авторам
подані матеріали для доопрацювання і усунення недоліків.
Контрольні терміни участі в конференції:
до 17.02.2012 р. - надання заявок на участь у роботі
конференції, тез доповідей, монографічних статей (в
електронному вигляді), внесення організаційного внеску;
22-23.02.2012 р. - розміщення матеріалів на сайті,
обговорення доповідей на інтернет-форумі;
до 12.03.2012 р. - публікація та розсилка збірників тез
доповідей авторам;
до 12.04.2012 р. - формування монографії та розсилка
авторських екземплярів.
Оргкомітет конференції:
Кафедра обліку і аудиту
ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут»
вул. Островського, 16,
м. Макіївка,
Донецька обл.,
Україна,
86157
тел. (0623)222227 (приймальна),
(0623)220323
Для довідок:
+380677496606
(Сизоненко
Олеся Анатоліївна
координатор з питань проведення конференції)

-

Реквізити для внесення платежу:
ПВНЗ "Макіївський економіко-гуманітарний інститут",
Макіївське
безбалансове
відділення
філії
«Головне
управління ПАТ Промінвестбанк в Донецькій області»
МФО 334635
р/р 26007301815189
ОКГІО 20388437,
Призначення платежу «Оргвнесок за участь у конференції
ПІБ учасника (без Г1ДВ)»
призначення

платежу не
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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції «Удосконалення обліковоаналітичного забезпечення управління діяльністю суб'єктів господарювання», яка відбудеться 22-23 лютого 2012 р.
у ПВНЗ "Макіївський економіко-гуманітарний інститут"
(м. Макіївка, Донецька обл.).
До участі в конференції запрошуються вчені, викладачі
навчальних закладів, докторанти, аспіранти і студенти, а
також фахівці в обліково-аналітичній сфері.
Тематичні напрямки роботи конференції (секції):
1. Теоретико-методичні засади обліково-аналітичного
забезпечення
управління
діяльністю
суб'єктів
господарювання
2. Сучасний стан облікового забезпечення управління
діяльністю суб'єктів господарювання та напрями його
вдосконалення
3. Роль аудиту в обліково-аналітичному забезпеченні
управління діяльністю суб'єктів господарювання
4. Удосконалення аналітичного забезпечення прийняття
ефективних управлінських рішень
5. Моделі і методи прийняття рішень в обліковоаналітичному забезпеченні управління діяльністю суб'єктів
господарювання
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
За результатами конференції буде надруковано:
- тези доповідей конференції;
- колективну
монографію,
присвячену
актуальним
питанням науки і практики у відповідності з тематичними
напрямами конференції.
Умови участі в конференції:
Для своєчасного формування програми, збірника матеріалів
конференції прохання до 17 лютого 2012р. оформити і
надіслати в Оргкомітет такі документи електронною поштою
на адресу оЬ1ік-те£І@икг.пеІ:
- заявку на участь (зразок надається);
- тези доповідей (вимоги до оформлення додаються);
- за бажанням статтю для публікації в колективній
монографії (вимоги до оформлення додаються);
- отскановану (сфотографовану)
квитанцію про сплату
організаційного внеску.
Після зазначеного терміну матеріали не прийматимуться і
друкуватися не будуть.

Вартість участі в конференції:
Для компенсації витрат, пов'язаних із виданням збірника тез
доповідей та їх розсилкою,
необхідно
перерахувати
організаційний внесок у розмірі 100 грн (без ПДВ).
На одну наукову працю надсилається один авторський
примірник збірника тез доповідей.

7) Таблиця відокремлюється від тексту зверху й знизу
порожнім рядком; використовується шрифт 12 пт. Номер має
вигляд: Таблиця Цкурсив), вирівнювання по правому краю,
назва (шрифт напівжирний), вирівнювання по центру. Для
номеру і назви таблиці шрифт 14 пт.
Таблиця 1

Участь в колективній монографії оплачується з розрахунку ЗО
грн. за сторінку публікації.

Приклад обліково-аналітичної системи промислового
підприємства

Матеріали учасників із зарубіжжя публікуються за рахунок
коштів Макіївського економіко-гуманітарного інституту.

8) Через один порожній рядок після основного тексту тез
друкується
список
літератури.
Список
літератури
починається з набраних напівжирним шрифтом слів "Список
літератури",
слідом
за
якими
ставиться
двокрапка
(вирівнювання по центру).
Бібліографічний опис літературних джерел здійснюється
згідно зі встановленими вимогами (див. „Бюлетень ВАК
України"); посилання на літературу слід давати в квадратних
дужках. Нумерація проставляється відповідно до порядку
згадування літературних джерел у тексті.
10) Файли «заявка», «тези», повинні мати таке розширення:
*.<іос, *.гі£ В назві - міститься прізвище першого автора,
набране латиницею та номер обраної секції (наприклад:
2ауука_Ророу_2.сіос, іс/і:>і_Ророу_2.с1ос, орІаІа_Роро\'_2.Іре§)

Вимоги до оформлення тез доповідей:
1) Тези повинні бути виконані в редакторі Місгозой \Уопі
шрифтом Т і т е з N0%' Я о т а п без нумерації сторінок. У назві та
тексті переноси не допускаються. Обсяг тез - 2 повні сторінки.
2)Розмір паперу: А4 210x297 мм. Орієнтація - Книжкова. Поля
по 2 см.
3) Міжстроковий інтервал по всіх тезах - одинарний без
ущільнення тексту. Шрифт - 14 пт, звичайний.
3) У лівому верхньому куті вказується УДК.
Далі посередині - прізвища та ініціали авторів з вказівкою
наукового ступеня та вченого звання. Кількість авторів - не
більше 3.
Наступний рядок - назва навчального закладу, місто. Шрифт курсив, вирівнювання по центру.
Через рядок друкується назва тез великими буквами; шрифт напівжирний, вирівнювання по центру.
УДК 336.131
Попов К.О., к.е.н., доцент
Сидоров Р.В.
Макіївський економіко-гуманітарний
інститут, м. Макіївка
СИСТЕМА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ
4) Основний текст починається через один порожній рядок після
назви тез. Абзац (відступ) - 1 см.
5) Формули створюються у вигляді об'єктів редактором формул
Місго$о/( Едиаііоп і центруються; нумерація ставиться праворуч
у дужках: вирівнюється по правому краю.
6) Рисунки повинні бути оформлені як окремий об'єкт у тексті.
Всі елементи рисунка, включаючи надписи, повинні бути
згруповані.
Рекомендується
використовувати
чорно-білу
палітру. Підпис рисунка вирівнюється по ширині з абзацного
відступу і (наприклад Рис. 1).

Умови публікації у колективній монографії:
Для
участі
в
монографії матеріал
повинен
бути
представлений
до
моменту
проведення
конференції українською мовою і розглянутий редколегією
на предмет відповідності вимогам до наукових видань та
вимогам до оформлення, після чого Вам буде надіслано
повідомлення та реквізити для оплати.
Вимоги до оформлення монографічної статті:
1) Обсяг монографічної статті - 8-12стор.
2) Шрифт Т і т е з № \ у К о т а п , 16 пт. Міжстроковий інтервал одинарний. Абзац (відступ) - 1,25 см.
3) Вимоги до оформлення таблиць та рисунків відповідають
вимогам до оформлення тез доповідей.
4) На початку монографічної статті надається авторська
довідка, яка повинна містити такі відомості: П.І.Б. авторів,
вчений ступінь, вчене звання, посада, контактна адреса,
контактний телефон, адреса електронної пошти. Далі - назва
та текст статті, список літератури.
5) Файл з монографічною статтею повинен
мати
розширення: *.с1ос. *.гТГ. В назві - міститься прізвище
першого автора, набране латиницею та номер обраної секції
(наприклад: •зІаПуа_Ророу_2.с1ос)

