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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
економічний факультет та кафедра обліку і аудиту
запрошують до участі вчених, викладачів навчальних
закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів, а також
фахівців, які цікавляться проблемами розвитку обліку,
контролю, аудиту, аналізу та оподаткування у Першій
Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції
«Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації
економіки», що відбудеться 21 квітня 2017 року.
Мета конференції: науковий захід проводиться з метою
здійснення комплексного наукового розгляду актуальних
проблем обліку, контролю, аудиту,
аналізу та
оподаткування із залученням зусиль науковців, аспірантів,
студентів, встановлення контактів між вченими різних
країн, обмін науковими результатами і дослідницьким
досвідом.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
СПІВГОЛОВИ:
Студеняк Ігор Петрович, проректор з наукової роботи
ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (УжНУ),
д.ф.-м.н. професор;
Мікловда Василь Петрович, зав. кафедри економіки
підприємства УжНУ, член-кореспондент НАН України,
д.е.н., професор;
Сержанов Віталій Вікторович, декан економічного
факультету УжНУ, к.е.н., доцент;
Даньків Йосип Якимович, зав. кафедри обліку і аудиту
УжНУ, к.е.н., професор;
Гаєвська Наталія Ісаківна, президент ВПГО «Спілка
аудиторів України»;
Гачківський
Олексій
Володимирович,
голова
Аудиторської палати України;
Головач Володимир Володимирович, шеф-редактор
журналу «Економіка. Фінанси. Право» к.ю.н.;
Єфіменко Василь Іванович, головний редактор журналу
«Бухгалтерський облік і аудит», к.е.н., професор.
Члени оргкомітету:
Добія Мєчислав, зав. кафедри бух. обліку Університету
економіки у Кракові (Польща), д.е.н., професор;
Лакіс Вацловас, зав. кафедри бух. обліку і аудиту
Вільнюського університету (Литва), д.е.н., професор;
Лукач Янош, зав. департаменту фінансів і бухгалтерського
обліку університету Корвіна, (Будапешт, Угорщина),
доктор;
Коротаєв Сергій Леонідович, професор кафедри бух.
обліку, аналізу і аудиту в галузях народ, госп-ва
Білоруського державного економічного університету
(Білорусія), д.е.н., проф.; директор ЗАО «АудитКонсульт»;
Павлов Константин Вікторович, зав. кафедри економіки і
управління Камського інституту гуманітарних і інженерних
технологій (Росія), д.е.н., професор;
Цуркану Віорел Іванович, професор, Молдавська
економічна академія (Кишинів, Молдова);
Бондар Микола Іванович, декан обліково-економічного
факультету КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, д.е.н., професор;
Верига Юстина Андріївна, професор кафедри бух. обліку і
аудиту Полтавського університету економіки і торгівлі,
к.е.н., професор;
Давидов Григорій Миколайович, декан факультету обліку
і фінансів Кропивницького національного технічного
університету, д.е.н., професор;

Кіндрацька Любомира Максимівна, зав. кафедри обліку в
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
КНЕУ, д.е.н., професор;
Куцик
Петро
Олексійович,
ректор
Львівського
торговельно-економічного університету, к.е.н., професор;
Ковалюк Олексій Миколайович, зав. кафедри обліку і
аудиту Львівського національного університету імені Івана
Франка, д.е.н., професор;
Легенчук Сергій Федорович, зав. кафедри обліку і аудиту
Житомирського державного технічного університету, д.е.н.,
професор;
Лучко Михайло Романович, зав. кафедри обліку в
державному секторі економіки та сфері послуг
Тернопільського національного економічного університету,
д.е.н., професор;
Остап’юк Мирослав Ярославович, зав. кафедри обліку і
аудиту та фінансів Карпатського інституту підприємництва
університету «Україна», к.е.н., професор;
Петрик Олена Анатоліївна, зав. кафедри аудиту КНЕУ ім.
Вадима Гетьмана,, д.е.н., професор;
Пилипенко Андрій Анатолійович, зав. кафедри
бухгалтерського обліку
Харківського
національного
економічного університету імені Семена Кузнеця, д.е.н.,
професор;
Пилипів Надія Іванівна, зав. кафедри теоретичної та
прикладної економіки Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника, д.е.н., професор;
Реслер Марина Василівна, зав. кафедри
обліку і
оподаткування та маркетингу Мукачівського державного
університету, д.е.н., професор;
Теловата
Марія
Теодозіївна,
зав.
кафедри
бухгалтерського обліку Національної академії обліку,
аудиту і статистики, доктор педагогічних наук, професор;
Яремко Ігор Йосафатович, професор кафедри обліку та
аналізу Національного університету Львівська політехніка,
д.е.н., професор.
Викладачі кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «УжНУ»:
Вакаров В.М. – к.е.н., доц.; Ганусич В.О. – к.е.н., доц.;
Йолтуховська О.Ю. – к.е.н., доц.; Кесарчук Г.М. – к.е.н.,
доц.; Колісник Г.М. – к.е.н., доц.; Слюсаренко В.Є. –
к.е.н., доц.; Шеверя Я.В. – к.е.н., доц.; Шуліко А.О. –
к.е.н., доц.; Шулла Р.С. – к.е.н., доц.; Яцко М.В. – к.е.н.,
доц.
Науковий секретар:
Макарович Вікторія Костянтинівна – к.е.н., доц., ДВНЗ
«Ужгородський національний університет».

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ
КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Міжнародний та національний досвід розвитку обліку в
умовах глобалізації економіки.
2. Управлінський облік і контролінг у системі стратегічного
управління підприємством.
3. Економічний аналіз та аналітичне забезпечення управління
діяльністю суб'єктів господарювання.
4. Проблеми гармонізації фінансової звітності в Україні з
Міжнародними стандартами.
5. Бухгалтерський облік у контексті перспектив удосконалення
оподаткування підприємницької діяльності в Україні.
6. Аудит в умовах глобалізації економіки.
7. Якість і зміст підготовки фахівців з напряму 071»Облік і
оподаткування».
УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:
Форма участі у конференції: дистанційна.
Робочі мови: українська, російська, англійська.
За підсумками конференції буде сформований
електронний (PDF) і друкований
варіанти збірника
матеріалів конференції. Збірнику будуть надані відповідні
бібліотечні індекси УДК, ББK та міжнародний
стандартний книжний номер (ISBN).
Електронний варіант Збірника буде розмішено на сайті
кафедри обліку і аудиту університету за адресою:
www.uzhnu-koa.16mb.com, розділ «Перша міжнародна
науково-практична інтернет-конференція, 21 квітня
2017 року».
Для участі у конференції та публікації тез у збірнику
матеріалів необхідно в термін до 5 квітня 2017 року
надіслати
на
електронну
адресу
оргкомітету
(сonf.koa@uzhnu.edu.ua)
електронний
варіант
тез
доповіді, заявку на участь у конференції, сканкопію
квитанції про оплату організаційного внеску. Тема листа:
Конференція. Документи мають бути підписані (назви
файлів) за таким прикладом: Петренко_Тези.doc,
Петренко_Заявка.doc Петренко _Квитанція.pdf.
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти
матеріали, що не відповідають вимогам щодо оформлення,
темі конференції, або надійшли із запізненням.
Про включення доповіді у програму конференції
авторам буде повідомлено протягом трьох робочих днів.
Для компенсації витрат, пов’язаних із підготовкою та
друкуванням
збірника
тез
доповідей,
необхідно
перерахувати кошти за реквізитами для оплати.

Реквізитами для оплати будуть надіслані учаснику
конференції одночасно з інформацією щодо прийняття
наданих матеріалів.
Організаційний внесок за участь в інтернетконференції включає:
1. Організаційний внесок за участь в
120 грн.
інтернет-конференції та підготовці тез
до видання
2. Друкований екземпляр збірника тез +
80 грн.
друкований сертифікат учасника
3. Електронна версія збірника тез
Безкоштовно
4. Електронна
версія
сертифіката Безкоштовно
учасника
Для зарубіжних партнерів участь у конференції
БЕЗКОШТОВНА.
Одноосібна публікація тез доповідей докторів наук
БЕЗКОШТОВНА.
Координатори конференції:
+38 (050) 671-25-49 Йосип Якимович Даньків
+38 (050) 519-94-89 Вікторія Костянтинівна Макарович
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
1. Структура тез:
– УДК
– заголовок (напівжирним шрифтом);
– відомості про автора розміщаються праворуч:
напівжирним шрифтом, курсивом: прізвище, ініціали;
курсивом: назва ВНЗ – для кожного автора; напрям підготовки
(спеціальність), група – для студентів; спеціальність – для
аспірантів; посада, науковий ступінь, учене звання – для
науково-педагогічних працівників;
– відомості про наукового керівника (для студентів та
аспірантів):
напівжирним шрифтом, курсивом: прізвище, ініціали;
курсивом: назва ВНЗ, посада, науковий ступінь, вчене звання;
– основний текст тез.
2.Тип шрифту – Times New Roman, розмір шрифту – 14, стиль –
звичайний (normal);
• міжрядковий інтервал – 1;
• відступ на абзац – 0,5 (не користуватись кнопкою табуляції);
• параметри сторінки: зверху, зліва, справа, знизу – 2 см;
• посилання наводяться у тексті в квадратних дужках (напр. [2,
с.17] – джерело 2 за списком використаних джерел, с. 17);
• список використаних джерел друкується в кінці тез доповіді і
повинно відповідати діючим вимогам;
• обсяг тез 2-3 сторінки;
• сторінки не нумеруються; зноски в кінці сторінок і документу
не вставляти;

За зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність
тез доповідей автор несе особисту відповідальність.
Приклад оформлення тез:
УДК 657
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В РЕАЛІЗАЦІЇ
КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Попович М.С.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
напрям підготовки «Облік і аудит»
аспірант
Даньків Й.Я.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Професор, зав. кафедри о обліку і аудиту,
к. е. н., професор
науковий керівник
Основний текст ……..
Список використаних інформаційних джерел
1..., 2...,3....
УВАГА:
За бажанням науковців можна подати для публікації наукову
статтю у черговий номер (випуск 1(49)) «Науковий вісник
Ужгородського університету». Серія «Економіка» у термін
до 15 березня 2017 р.
Журнал входить до «Переліку наукових фахових видань,
включений до міжнародного реєстру періодичних засобів з
наданням йому числового коду міжнародної ідентифікації:
ISSN 2409-6857 (Print), а також представлений у
наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових
системах: Index Copernicus (Польща); ResearchBib (Японія);
Російський індекс наукового цитування (Росія); Google
Scholar (США); Національна бібліотека України ім. В. І.
Вернадського (Україна).
Із вимогами до оформлення наукової статті та оплати за неї
можна ознайомитися на сайті університету: www.visnykekon.uzhnu.edu.ua/index.php/uk/. Статтю, рецензію та копію
квитанції про оплату (після отримання підтвердження від
редколегії про прийняття статті до друку) надсилати на
e-mail: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua;
конт. тел.: +38(050) 950-96-40;
+38(068) 369-68-98 Валерія Олегівна Огородник
Просимо заповнити Заявку, яка додається окремим
файлом.
З ПОВАГОЮ, ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ!

