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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо вчених і провідних фахівців в галузі
економіки, бухгалтерського обліку, контролю, економічного
аналізу, аудиту, фінансової звітності, оподаткування та
суміжних дисциплін взяти участь у ІІІ Міжнародній науковопрактичній конференції «Удосконалення обліку, контролю,
аудиту, аналізу
та оподаткування в сучасних умовах
інтеграційних процесів у світовій економіці», яка відбудеться
на базі ДВНЗ «Ужгородський національний університет» у м.
Ужгород 18-19 квітня 2018 року.
Мета конференції - здійснення комплексного наукового
розгляду актуальних проблем регіональної економіки,
бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, контролю та
оподаткування і звітності в сучасних умовах інтеграційних
процесів у світовій економіці та сприяння їх практичному
впровадженню
із
залученням
зусиль
науковців,
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», д.ф.-м.н.
професор;
Мікловда Василь Петрович, завідуючий кафедри
економіки
підприємства
ДВНЗ
«Ужгородський
національний університет», член-кореспондент НАН
України, д.е.н., професор;
Даньків Йосип Якимович, завідуючий кафедри обліку і
аудиту ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
к.е.н., професор;
Гаврилко Петро Петрович, директор Ужгородського
торговельно-економічного інституту КНТЕУ, к.е.н., професор;
Бондар Микола Іванович, голова підкомісії з обліку і
оподаткування Науково-методичної комісії з бізнесу,
управління та права МОНУ, декан факультету обліку та
податкового менеджменту КНЕУ імені Вадима Гетьмана,
д.е.н., професор;
Куцик
Петро
Олексійович,
ректор
Львівського
торговельно-економічного університету, к.е.н., професор;
Єфіменко Василь Іванович, головний редактор журналу
«Бухгалтерський облік і аудит», к.е.н., професор;
Лендєл Михайло Андрійович, завідуючий кафедри
менеджменту
та
готельно-ресторанного
бізнесу
Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ,
член-кореспондент НААН України, д.е.н., професор.

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:
Добія Мєчислав, зав. кафедри бух. обліку Університету
економіки у Кракові (Польща), д.е.н., професор;
Лакіс Вацловас, професор кафедри бух. обліку і аудиту
Вільнюського університету (Литва), д.е.н., професор;
Панков Дмитро Олексійович, зав. кафедри бух. обліку,
аналізу і аудиту в галузях народного господарства
Білоруського державного економічного університету
(Республіка Білорусь), д.е.н., проф.;
Цуркану Віорел, професор, Молдавська економічна
академія (м. Кишинів, Молдова);
Берлінгер
Васіле,
директор
інституту,
Західний
університет імені Васіле Голдіша (м. Арад, Румунія)
Кіндрацька Любомира Максимівна, зав. кафедри обліку в
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
КНЕУ, д.е.н., професор;
Колісник Галина Миколаївна, професор кафедри обліку і
аудиту ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
д.е.н., доцент;
Легенчук Сергій Федорович, зав. кафедри обліку і аудиту
Житомирського державного технологічного 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,
д.е.н., професор;
Пилипів Надія Іванівна, зав. кафедри теоретичної та
прикладної економіки Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника, д.е.н., професор;
Шеверя Ярослав Вікторович,
заступник завідувача
кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «Ужгородський
національний університет», к.е.н., доцент;
Яремко Ігор Йосафатович, завідувач кафедри обліку та
аналізу
Національного
університету
«Львівська
політехніка», д.е.н., професор.
Науковий секретар:
Макарович Вікторія Костянтинівна – к.е.н., доц., ДВНЗ
«Ужгородський національний університет».

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ
КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Міжнародний
та
національний
досвід
розвитку
бухгалтерського обліку і контролю як науки та практичної
діяльності;
2. Управлінський облік та економічний аналіз у системі
оперативного і стратегічного управління підприємством;
3. Оподаткування, звітність і аудит: сучасний стан і перспективи
розвитку;
4. Регіональні і глобальні проблеми розвитку економіки.
УМОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Форма участі у конференції: очна, заочна.
Робочі мови: українська, англійська, російська.
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 розміщено на сайті
кафедри обліку і аудиту університету за адресою:
www.uzhnu-koa.16mb.com, розділ «ІІІ Міжнародна науковопрактична конференція», 18-19 квітня 2018 року.
Для участі у конференції та публікації тез у збірнику
матеріалів необхідно в термін до 21 березня 2018 року
надіслати
на
електронну
адресу
оргкомітету
(conf.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, які не відповідають вимогам щодо оформлення,
темі конференції або надійшли із запізненням.
Про включення доповіді у програму конференції
авторам буде повідомлено протягом трьох робочих днів з
моменту отримання матеріалів оргкомітетом конференції.
Для компенсації витрат, пов’язаних із підготовкою та
друком збірника тез доповідей, необхідно перерахувати
організаційний внесок за реквізитами для оплати. Реквізити
для оплати будуть надіслані учаснику конференції одночасно з
інформацією щодо прийняття наданих матеріалів.

Організаційний внесок за участь у конференції
складає: для заочних учасників – 150 грн. (передбачає
отримання електронного варіанту збірника тез та
електронного сертифікату учасника), для очних
учасників 250 грн. (передбачає отримання 1-го
друкованого екземпляру збірника тез та друкованого
сертифікату учасника).
Організаційний внесок включає покриття витрат на
публікацію тез доповідей та організаційні витрати на
проведення конференції. На вказану учасниками адресу
надсилається 1 збірник тез доповідей (за кожен
додатковий екземпляр необхідно сплатити ще 80 грн.).
Проїзд,
проживання
і
харчування
учасники
конференції оплачують самостійно. У разі потреби, буде
здійснено бронювання місць.
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
– відомості про автора розміщуються праворуч:
напівжирним шрифтом, курсивом: прізвище, ініціали;
курсивом: назва ВНЗ, посада, науковий ступінь, вчене звання;
– заголовок (напівжирним шрифтом);
– основний текст тез.
2.Шрифт – 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 ( [2, с.17] –
джерело 2 за списком використаних джерел, с. 17);
• список використаних джерел друкується в кінці тез доповіді і
повинен 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.

До 15 березня 2018р. приймаються наукові статті до
фахового
наукового
журналу «Науковий
вісник
Ужгородського
університету.
Серія
«Економіка».
Випуск 1 (51).
Журнал зареєстровано в міжнародних
наукометричних базах INDEX COPERNICUS, РІНЦ (Російська
Федерація), ResearchBib
(Японія), Google Scholar (США),
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського
(Україна). Більш детальна інформація щодо вимог по
написанню наукової статті знаходиться на офіційному сайті
Наукового віснику Ужгородського національного
університету. Серія "Економіка": http://www.visnykekon.uzhnu.edu.ua
Просимо заповнити онлайн заявку за посиланням
«Реєстрація на участь у конференції» або надіслати її в
електронному варіанті згідно наведеного зразка:
ЗАЯВКА
на участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній
конференції «Удосконалення обліку, контролю, аудиту,
аналізу та оподаткування в сучасних умовах
інтеграційних процесів у світовій економіці»
18-19 квітня 2018 р.
ПІБ (повністю)_________________________________________
Науковий ступінь_______________________________________
Вчене звання___________________________________________
Посада ________________________________________________
ВНЗ/організація/установа_________________________________
ПІБ, науковий ступінь та вчене звання наукового
керівника (для студентів, аспірантів)______________________
Номер тематичного напряму конференції___________________
Назва тез доповіді_______________________________________
Потреба у друкованому збірнику
(вказати кількість екземплярів) ____________________________
Поштова адреса або адреса та номер відділення Нової Пошти для
відправки збірника тез та сертифікату______________________
Планую (потрібне підкреслити)
1. заочну участь
2. очну участь :
Планую подати наукову статтю ___________________________
Потреба у бронюванні готелю
1. Так
2. Ні
Номер контактного телефону:_____________________________
E-mail:
Сподіваємося на Вашу зацікавленість і співпрацю!

З ПОВАГОЮ, ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ!

