Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі
науково-практичної конференції

РОЗВИТОК НАУКИ І
АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
УКРАЇНІ ЗА 20 РОКІВ ”,
“

яка відбудеться 26-27 квітня 2013

На конференцію запрошуються науковці, аспіранти,
слухачі магістратури, студенти старших курсів,
представники органів державної влади та місцевого
самоврядування, науково-дослідних і проектних
організацій,
аудиторських
компаній,
банків,
комерційних фірм та інших організацій, чия діяльність
має відношення до тематики конференції.
Участі в роботі конференції необхідно до 10 квітня
2013 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на
участь (зразок додається), тези доповідей та копію
квитанції про сплату організаційного внеску.
Робочі мови конференції – українська, англійська,
польська, російська.
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ
КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1. Історія становлення та
здобутки аудиторської науки в
Україні
Секція 2. Теоретичні та практичні
аспекти розвитку аудиту
Секція 3. Перспективи розвитку
аудиту
в
умовах становлення
інформаційного суспільства
Секція
4.
Нові
підходи
до
формування змісту аудиту як
навчальної дисципліни

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
До початку роботи конференції будуть опубліковані
тези доповідей учасників.
За бажанням, під час роботи конференції, можна
подати керівникам секцій наукову статтю для
публікації у фахових збірниках ТНЕУ.
Оргкомітет залишає за собою право редагування
рукописів наукових праць.
ПРАВИЛА ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ТА СТАТЕЙ
1. До опублікування приймаються наукові праці,
які не друкувалися раніше.
2. Матеріали
повинні
бути
представлені
українською мовою (для громадян України);
англійською, польською або російською для
іноземних учасників.
3. Тези надсилаються поштою до оргкомітету на
CD-R, а також роздруковані в одному
примірнику за підписом автора. Студенти та
слухачі магістратури обов’язково вказують
наукового керівника, та додають рецензію.
4. Матеріали повинні бути підготовлені за
допомогою редактора MS Word. Аркуш формату
А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New
Roman, кегель – 12, інтервал –1,5.
5. Обсяг тез не повинен перевищувати 5-ти
сторінок, статті – 10 сторінок, включаючи
рисунки і таблиці. Кількість авторів – не більше
двох.
6. Загальна схема побудови тез:
 прізвища та імена авторів, установа, місто –
у правому верхньому кутку;
 назва тез – великими літерами, по центру.
7. Використання ілюстративних матеріалів в тезах
повинно бути мінімальним.
8. Для
назв
таблиць,
підпису
рисунків
використовувати шрифт Times New Roman,
12пт., жирний. Формули розташовувати по
центру, нумерацію здійснювати по правому
краю. При наборі формул використовувати
вбудований у MS Word редактор формул. Всі
рисунки повинні бути згруповані як єдиний
об’єкт.
9. Літературні
джерела
повинні
бути
пронумеровані
відповідно
до
порядку
згадування в тексті. Посилання на джерело і

сторінки в ньому подаються в квадратних
дужках.
Список
літератури
наводиться
наприкінці статті бібліографічним списком
джерел на мові оригіналу за вимогами нового
стандарту.
10. До тексту тез або статті без узгодження з
автором можуть бути внесенні редакційні
правки.
11. Роботи, що не відповідають вимогам, не
представлені у встановлений термін не
розглядаються.

Заявку, тези та копію квитанції про оплату
просимо надіслати до 10 квітня 2013 р. на
адресу:
46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, ТНЕУ,
к.2424, кафедра аудиту, ревізії та контролінгу з
приміткою “на конференцію”.
Відповідальний секретар конференції
Семанюк Віта Зеновіївна
Контактні тел. 066 711 05 77
Е-mail: Kvitka_tern@ukr.net
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Часткове фінансування проекту (підготовка
інформаційно-довідкових
матеріалів
та
інформаційне
обслуговування
конференції)
здійснюється за рахунок оргкомітету.
Оргвнесок для часткового відшкодування витрат
на проведення конференції становить 150 грн. (за
умови заочної участі – 90 грн)
Реквізити для внесення платежу:
ФО Семанюк В.З., № рах. 262072134965.
ІК0 2864509345.
Банк отримувача АТ «Райффайзен Банк Аваль»
МФО банку отримувача 380805
Витрати на проїзд та проживання здійснюються
за кошти учасників.

ЗАЯВКА
на участь в науково-практичній конференції
“ РОЗВИТОК НАУКИ І

Міністерство освіти та науки, молоді та

АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
УКРАЇНІ ЗА 20 РОКІВ ”

Львівська комерційна академія

Прізвище, ім’я, по-батькові _______________________
Науковий ступінь, вчене звання____________________
Місце роботи (навчання) _________________________
Посада ________________________________________
Науковий керівник (при необхідності): прізвище, ім’я,
по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, місце
роботи, посада.
Планую виступити з доповіддю (необхідне виділити):

на пленарному засіданні (до 15 хв);

на секційному засіданні (до 10 хв);

не планую приїзд.
Назва доповіді __________________________________
Номер секції_________
Потреба в технічних засобах:

проектор;

мультимедійний комплекс.
Потреба в житлі: так;
ні.
Координати для зв’язку:
Поштова адреса________________________________
Службовий телефон_____________________________
Домашній телефон______________________________
Е-mail:

спорту України

Мукачівський державний університет
Тернопільський національний економічний
університет

Конференція присвячується
20-річчю функціонування
аудиторської діяльності в Україні

Житомирський державний технологічний
університет
Луцький національний економічний університет
Аудиторська палата України
Федерація професійних аудиторів та бухгалтерів
України

Міжнародна
науково-практична конференція
“ РОЗВИТОК НАУКИ І
АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
УКРАЇНІ ЗА 20 РОКІВ ”
Інформаційний лист

26-27 квітня 2013 року
м. Тернопіль

Будемо раді бачити
Вас серед гостей конференції

