ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова оргкомітету
ШЕБАНІН В.С. – д-р техн. наук,
профессор, академік, ректор Миколаївського
національного аграрного університету;
Члени оргкомітету:
ВИШНЕВСЬКА О.М. – д-р екон. наук,
професор,
декан
обліково-фінансового
факультету;
СІРЕНКО Н.М. – д-р екон. наук,
професор,
завідувач
кафедри
фінансів,
банківської справи та страхування;
КОЗАЧЕНКО Л.А. - канд. екон. наук,
доцент,
завідувач
кафедри
обліку
і
оподаткування;
ДУБІНІНА М.В. – д-р екон. наук,
професор кафедри обліку і оподаткування;
ПОТРИВАЄВА Н.В. - д-р екон. наук,
професор кафедри обліку і оподаткування;
БОБРОВСЬКА Н.В. – канд. екон. наук,
старший
викладач
кафедри
обліку
і
оподаткування, заступник декана обліковофінансового факультету з наукової роботи;
ЧЕБАН Ю.Ю. - канд. екон. наук, доцент
кафедри обліку і оподаткування.
Відповідальний секретар:
Сирцева Світлана Володимирівна – канд.
екон. наук, доцент кафедри обліку і
оподаткування
Контактний телефон:
+38(067)5876713

ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСНИКА

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ
«Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми
теорії та практики»
Прізвище,
ім'я,
по
батькові учасника
Для студентів і аспірантів
- прізвище та ініціали
наукового
керівника,
науковий ступінь, вчене
звання
Основне місце роботи
(навчання)
Науковий ступінь, вчене
звання,
посада
(для
науковців)
Назва доповіді
Номер та назва секції
Контактний телефон
Е-mail
Заявки-анкети на участь, тези доповідей
прохання надсилати до 12 травня 2019 р. на
адресу
Оргкомітету
(bomnau@ukr.net
з
позначкою Інтернет-конференція).

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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 НАУКОВОПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТКОНФЕРЕНЦІЯ:
«Облік, аудит, аналіз: сучасні
проблеми теорії та практики»

Матеріали
конференції
будуть
опубліковані у збірнику тез, який буде
розміщений на персональному сайті кафедри
обліку і оподаткування та розісланий учасникам
конференції.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
БЕЗКОШТОВНА

Чекаємо на Вашу участь у
конференції!

МИКОЛАЇВ
16 ТРАВНЯ 2019 р.

Шановні науковці,
викладачі ЗВО, аспіранти, студенти,
представники бізнесу!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної Інтернетконференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні
проблеми теорії та практики», яку проводить
16 травня 2019 р. обліково-фінансовий факультет
Миколаївського
національного
аграрного
університету.
Метою конференції є
узагальнення
наукових засад та формування практичних
рекомендацій щодо підвищення якості системи
обліку, аналізу й аудиту у сучасних умовах
господарювання.
Форма проведення дистанційна
На конференції будуть працювати
наступні секції:
1. Удосконалення теорії бухгалтерського
обліку в умовах глобалізації економіки.
2. Система оподаткування та напрямки її
вдосконалення.
3. Управлінський облік як підсистема
сучасного менеджменту підприємства.
4. Аналітичне
забезпечення
діяльності
суб’єктів господарювання.
5. Сучасний стан та перспективи розвитку
аудиту в Україні.
6. Обліково-аналітичне
забезпечення
економічної безпеки підприємства.
7. Професія бухгалтера і аудитора у
сучасному суспільстві.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
1. Доповідь повинна бути на актуальну
тему.
2. Тези
доповідей
не
повинні
перевищувати три сторінки тексту на листках
формату А4. 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, по
батькові автора, нижче науковий ступінь, вчене
звання, посада; для аспірантів, студентів – 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 «Список
використаних джерел» (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
англійська.

мови

конференції:

українська,

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Шевченко Л.Я.
канд. екон. наук, доцент, доцент
кафедри обліку і оподаткування
Миколаївський національний аграрний
університет
м. Миколаїв
ІНСТРУМЕНТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ІНЖИНІРИНГУ В ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
За останнє десятиліття роль стратегічного
управління
організацією
значно
зросла.
Стратегічний менеджмент в сучасних умовах
вирішує ряд взаємозалежних завдань з метою
підвищення інвестиційної привабливості бізнесу
[1].……..
Список використаних джерел
1. Болдуєв М.В. Концептуальні підходи
формування
стратегічної
бухгалтерії
/
М.В. Болдуєв
//
Вісник
Запорізького
національного університету. − 2010. − №3 (7). −
С.122-128.
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.
КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ:
Миколаївський національний аграрний
університет, кафедра обліку і оподаткування,
м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9,
ауд. - 114, індекс 54020.
Телефон: +38(067)5876713
Е-mail: bomnau@ukr.net

З повагою,
конференції

Організаційний

комітет

