
 

 

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ  

ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

за підтримки партнерів: 

Куявсько-Поморська вища 

школа в Бидгощi (Польща) 

Ризький технічний університет 

(Латвія) 

Євразійське акредитаційне 

агентство (Казахстан) 

Грузинський технічний 

університет (Грузія) 

Constantine the Philosopher 

University in Nitra (Словаччина) 

Кафедра фінансів і кредиту 

ЗНТУ 

Кафедра маркетингу ЗНТУ 

Кафедра менеджменту ЗНТУ 

Кафедра підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності 

ЗНТУ 

 

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо взяти участь у  

Міжнародній науково-практичній конференції  

«Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в 

контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 

 

НА КОНФЕРЕНЦІЮ ЗАПРОШУЮТЬСЯ 

представники наукової спільноти (наукові співробітники, викладачі, докторанти, 

аспіранти,здобувачі вищої освіти), представники органів державного і місцевого 

самоврядування, громадських організацій, підприємств та установ 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

СЕКЦІЯ 1: Розбудова обліково-аналітичного забезпечення прийняття управлінських 

рішень в умовах міжнародної інтеграції у сфері обліку та аналізу 

  

СЕКЦІЯ 2: Трансформація форм, методів і організації аудиту в умовах імплементації 

законодавства України до вимог європейських стандартів 

 

СЕКЦІЯ 3: Вектори реформування внутрішнього контролю у контексті 

забезпечення підвищення ефективності управління підприємством  

 

СЕКЦІЯ 4: Перспективи використання інформаційних систем і технологій в обліку, 

аналізі та аудиті  

 

СЕКЦІЯ 5: Інформаційно-аналітичне забезпечення процесів управління 

маркетинговою і логістичною діяльністю  

 



 

 

СЕКЦІЯ 6: Тенденції змін фінансово-кредитних відносин в Україні в період 

економічних реформ 

 

СЕКЦІЯ 7: Управління розвитком промислових підприємств в сучасних умовах 

господарювання 

 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

 

 

За результатами конференції буде видано збірник тез, 

якому буде присвоєно коди УДК, ББК та ISBN для апробацій ваших досліджень, 

а кожному автору надіслано програму конференції та сертифікат учасника. 

Збірник буде розміщений в системі РИНЦ як неперіодичне видання. 

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

КРОК 1                   Підготувати самостійно або у співавторстві (не більше трьох осіб) 

                               одну наукову доповідь згідно вимог та зберегти у файл за прикладом  

                                  Ivanenko_tezy.doc  

 

КРОК 2                  Оформити заявку учасника конференції згідно встановленого зразка та  

                               зберегти у файл за прикладом Ivanenko_zayavka.doc 

 

КРОК 3                Надіслати на електронну адресу confoia@mail.uaу вказаний термін 

три документи: тези, заявку та скановану копію  квитанції  

 

КРОК 4                  Після цього очікувати обов’язкового підтвердження про   

   отримання ваших матеріалів на свою електронну адресу 

 

КРОК 5                   Починаючи з днів проведення конференцій ознайомлюватися з 

   науковими працями учасників та за бажанням обговорювати їх на  

   сайті кафедри в on-line режимі  

 

КРОК 6                  Після встановленого терміну виходу збірника з друку очікувати на 

                               вказану у заявці адресу роздрукований збірник, програму конференції   

                               та сертифікат учасника заходу 

 

КРОК 7                  Учасникам які оплачували оргвнесок без друку збірника, після  

   встановленого терміну його виходу з друку очікувати на вказану у  

   заявці e-mail електронний варіант збірника, програми конференції та 

   сертифіката учасника 
 

 

Дата конференції Кінцевий термін 

подання матеріалів 

Дата виходу збірника з 

друку 

6-7 квітня 2016 року 30 березня 2016 року 7 червня 2016 року 



 

 

 

ОПЛАТА ОРГВНЕСКУ: 

1. Вартість участі в конференції здобувачів вищої освіти ЗНТУ – 50 грн.; 

2. Вартість участі в конференції здобувачів вищої освіти інших ВНЗ України – 100 грн.; 

3. Вартість участі в конференції наукових співробітників, викладачів, докторантів, 

аспірантів – 100 грн.; 

4. Вартість участі в конференції іноземних учасників – $20; 

 

Реквізити для оплати оргвнеску: 

 

Благодійний внесок для проведення конференції від студента гр. ФЕУ - ... П.І.Б. 

р/р 31250342200116 

МФО 820172 

ДКСУ м. Київ 

ЕДРПОУ 02070849 

Отримувач - ЗНТУ 

Сума - … грн. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ 

 

1. Доповідь має бути написана українською або ж російською, польською чи 

англійською мовами. 

2. Обсяг доповіді – 3 повних сторінки, які не нумерувати 

3. Формат – А4, гарнітура – MS Word, розмір усіх полів 20 мм. 

4. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 

1см. 

5. Структура доповіді: перший рядок - прізвище та ініціали автора (жирним), науковий 

ступінь, вчене звання, посада, другий рядок - назва установи, третій рядок - місто, 

країна (всі рядки по центру). 

6. Через один пробіл – НАЗВА ДОПОВІДІ (великими жирними літерами по центру). Далі 

через один пробіл – текст. 

7. В кінці доповіді – через один пробіл – Список використаних джерел (жирним і по 

центру). Посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках відповідно 

до порядку згадування. 

8. Використання ілюстративних матеріалів, формул в доповіді повинно бути мінімальним. 

9.   Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний. 

10. Доповіді, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть. 

11. Відповідальність за зміст та оформлення доповідей несе автор і науковий керівник 

      (для студентів та аспірантів), якого необхідно вказати. 

 

 

КОНТАКТНІ ДАНІ ОРГКОМІТЕТУ 

 

Кафедра обліку і аудиту  

Запорізький національний технічний університет  

вул. Жуковського, 64 м. Запоріжжя, Україна, 69063  

Телефон координатора: 067-862-30-02, Олена  

Електронна адреса: confoia@mail.ua 


