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м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе 9,
ауд. - 114, індекс 54020.

ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСНИКА

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕРНЕТКОНФЕРЕНЦІЇ
«Стан та перспективи розвитку бухгалтерського
обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в
управлінні економічними процесами світової та
національної економіки»
Прізвище,
ім'я,
по
батькові
учасника,
факультет, курс
Прізвище та ініціали
наукового керівника для
студентів та аспірантів
Повна назва вищого
навчального закладу
Науковий ступінь, вчене
звання,
посада
(для
науковців)
Назва тез
Номер та назва секції
Контактний телефон
Е-mail

До
участі
у
конференції
запрошуються
науковці,
аспіранти,
студенти та всі зацікавлені особи.

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ
КАФЕДРА ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
ТА СТРАХУВАННЯ

Iнформацiйний лист

ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТКОНФЕРЕНЦІЯ:
«СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ, ОПОДАТКУВАННЯ,
АНАЛІЗУ І АУДИТУ В
УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ
ПРОЦЕСАМИ СВІТОВОЇ ТА
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ»

Чекаємо на Вашу участь у
конференції!

МИКОЛАЇВ
17 ТРАВНЯ 2017 р.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Шановні
колеги!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в
роботі Всеукраїнської інтернет-конференції:
«Стан та перспективи розвитку бухгалтерського
обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в
управлінні економічними процесами світової та
національної
економіки»,
яку
проводить
обліково-фінансовий факультет Миколаївського
національного аграрного університету.
Метою
конференції
є
обговорення
перспектив розвитку бухгалтерського обліку,
оподаткування, аналізу і аудиту в управлінні
економічними
процесами
світової
та
національної економіки.
На конференції
наступні секції:

будуть

працювати

1. Проблеми
теорії
і
практики
бухгалтерського обліку в умовах інтеграційних
процесів.
2. Система оподаткування та напрямки її
вдосконалення.
3. Міжнародний та національний досвід
організації, функціонування та розвитку аудиту.
4. Роль
економічного
аналізу
та
фінансового менеджменту в ринковій економіці.
5. Розбудова
обліково-аналітичного
забезпечення прийняття управлінських рішень в
умовах міжнародної інтеграції у сфері обліку та
аналізу.
6. Обліково-аналітичне
забезпечення
економічної безпеки підприємства.
7. Фінансово-кредитна система в управлінні
економічними процесами.

1. Учасник має право представити тільки
одну наукову працю, яка раніше не друкувалася.
2. Тези
доповідей
не
повинні
перевищувати дві сторінки тексту на листках
формату А4, набраного у редакторі MS Word.
Розмір усіх полів – 20 мм. Гарнітура: Times New
Roman, кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал –
1. Відступ на абзац – 1 см.
3. У правому кутку – прізвище та ім’я
автора, нижче науковий ступінь, вчене звання,
посада, для аспірантів, студентів – кафедра, курс,
факультет, прізвище та ініціали керівника, ще
нижче назва установи, місто.
4. Через один інтервал - назва тез
(великими жирними літерами по центру). Далі
текст доповіді (тез).
5. Посилання наводяться в тексті у
квадратних дужках відповідно до порядку
згадування у тексті.
6. В кінці тексту наводиться список
використаних
джерел
під
заголовком
«Література»
(бібліографічний
опис
літературних джерел здійснюється згідно із
встановленими вимогами).
7. Формули мають бути набрані в
редакторі формул, рисунки – згруповані в один
об’єкт.
8. Файли повинні бути названі згідно з
поданим
прикладом:
Коваленко_тези,
Коваленко_Заявка.
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
українська
англійська

УВАГА!
Відповідальність за зміст матеріалів несуть
автори та наукові керівники.
У разі невідповідності оформлення
поданих тез вимогам, оргкомітет залишає за
собою право редакції авторського тексту або
відхилення публікації.
Заявки-анкети на участь, тези доповідей
прохання надсилати до 1 травня 2017 р. на
адресу Оргкомітету (bomnau@ukr.net).
Для обговорення і дискусій 17 травня
2017 р.
матеріали
конференцій
будуть
відображені на web-сайті МНАУ та опубліковані
у збірнику тез, який буде розміщений на
персональному сайті кафедри обліку і
оподаткування:

http:∕∕oblik.mnau.edu.ua
Оргкомітет залишає за собою право відбору
тез, які будуть відображені на web-сайті.
Тези, які не відповідають вказаним вимогам
щодо оформлення до розгляду не приймаються.

З повагою, Організаційний комітет
конференції

