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Секція 1. Сучасні аспекти та проблеми обліку, 
звітності та оподаткування суб'єктів фінансово-
господарської діяльності;
Секція 2. Контроль, аналіз і аудит в управлінні на 
мікро- та макрорівнях;
Секція 3. Вища освіта: досвід вітчизняних шкіл, 
сучасні тренди та перспективи освітніх послуг в сфері 
обліку, аналізу, контролю та оподаткування;
Секція 4. Дискусійний клуб (за пропозицією 
учасників).

Кафедра обліку, аналізу і аудиту та Економічний 
науковий портал Одеського національного 
політехнічного університету запрошують науковців, 
викладачів, здобувачів вищої освіти всіх рівнів, 
фахівців в сфері обліку, аналізу, аудиту, контролю та 
оподаткування та всіх зацікавлених осіб до участі у 
конференції, присвяченій 100-річчю ОНПУ та 100-
річчю  економічної підготовки в ОНПУ.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

англійська, українська, російська

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ
УВАГА! Під час роботи конференції можна подати  
статтю до публікації у економічних наукових 
журналах ОНПУ.  Видання входять до інформаційних і 
наукометричних баз.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

65044 м. Одеса, проспект Шевченко 1, ОНПУ, 
кафедра обліку, аналізу і аудиту, аудиторія 330 ГУК.
(048) 7058431 – Кафедра обліку, аналізу і аудиту 
(067) 5968212 – Черкасова Світлана Олександрівна
(050) 2844921– Ковтуненко Юрій Володимирович
(067) 9602165 – Волощук Лідія Олександрівна
EMAIL: conf.oaz@gmail.com
http://beiti.opu.ua/chairs/aaa

ПОСТІЙНИЙ САЙТ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА 
РОЗШИРЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

https://economics.opu.ua/oazФОРМА УЧАСТІ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

Передбачається очна (прохання повідомити 
оргкомітет до 14 травня 2018), та заочна 
(інтерактивна) участь у роботі конференції. Вартість 
участі з отриманням електронного варіанту збірника 
тез на економічному науковому порталі ОНПУ - 150 
грн.
Друкований збірник матеріалів конференції та його 
пересилка оплачується додатково. 
Організаційний внесок використовується на обробку 
матеріалів, представлених до участі у конференції.
Одноосібні тези докторів наук приймаються 
б е з к о ш т о в н о .  У ч а с т ь  д л я  с т у д е н т і в 
безкоштовна. Переведення коштів здійснюється у 
ПАТ КБ «Приватбанк» на платіжну картку нашого 
партнера-видавника 5169-3324-0355-8656 , ФОП 
Селезнев С.В. Призначення: «За редагування 
наукових текстів».

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:
Тези доповіді у форматі MS Word надсилаються 
електронною поштою на адресу оргкомітету за темою 
«Матеріали на конференцію ПІБ автора», обсяг 2-3 
повні сторінки формату А4.

ДО 20 ТРАВНЯ
орієнтація книжкова, п оля з усіх сторін – 2,0 см,  
шрифт TimesNewRoman, кегель – 12, м і ж р я д к о в и й 
інтервал – 1,1, абзацний відступ – 1,25 см, р и с у н к и 
скомпоновані як єдиний об'єкт, п о с и л а н н я  н а 
джерело і сторінки подаються в квадратних дужках.

Структура тез:
Назва доповіді – по центру, великими літерами 
напівжирним шрифтом, кегль 15. Після назви пустий 
рядок, потім ініціали та прізвище автора (напівжирний 
курсив, 12), вчений ступінь, вчене звання, назва 
установи або навчального закладу (курсив, 12), 
вирівнювання по центру. Через один інтервал текст 
тез. Через один інтервал – літературні джерела 
відповідно до порядку згадування в тексті. Список 
використаної літератури, оформлений за вимогами 
ДСТУ 7.1-2006. 
За зміст, достовірність та оригінальність тексту тез 
автори несуть особисту відповідальність.
Матеріали, що не відповідають викладеним вимогам 
або надані пізніше зазначеного строку, розглядатися 
не будуть.

  

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У
 Всеукраїнській науково-практичній конференції
«ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ»

1.ПІБ  автора (повністю) __________________________
2.Науковий ступінь, вчене звання ___________________
3.Місце  роботи (установа, кафедра) _________________
4.Посада (курс) __________________________________
5.Мобільний телефон  _____________________________ 
6.Електронна адреса ______________________________
7.Назва доповіді (Секція)___________________________
8.Участь у конференції:
   ОЧНА   /  ЗАОЧНА             З ДОПОВІДДЮ / БЕЗ ДОПОВІДІ
   Одержання паперового збірника___________________
9. Адреса, номер відділення Нової пошти для одержання 
збірника ___________________________

 
(підпис першого автора)

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО 
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