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економіки і торгівлі імені
Михайла Туган-Барановського

Освіта, отримана
в нашому університеті,
гарантує Вам
престижну роботу!
______________________________________________

КОНТАКТНІ АДРЕСИ
Приймальна комісія:
500005, м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна 16,
аудиторія 313
Навчально-науковий інститут управління
та адміністрування, кафедра обліку та
аудиту:
500005, м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна 16,
аудиторія 512-3
Навчально-науковий інститут
управління та адміністрування
кафедра обліку та аудиту
Шановні колеги!

______________________________________________

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:
Приймальна комісія:
(+056)-409-77-90
Кафедра обліку та аудиту: (098) 462 13 57

Донецький національний університет економіки
і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
(м. Кривий Ріг)
25 лютого 2019 року проводить

______________________________________________

ІІ Всеукраїнську науково-практичну
інтернет-конференцію

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА:
evdokimova@donnuet.edu.ua

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ,
АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ЕКОНОМІКИ
25 лютого 2019 р.

ІНТЕРНЕТ:

(067) 539 53 13

http://www.donnuet.edu.ua
Запрошуємо до участі науковців, практиків,
працівників вищих навчальних закладів,
аспірантів, здобувачів а також студентів.

наступних секцій:
1. Сучасні проблеми теорії і практики
бухгалтерського обліку та шляхи їх вирішення
2. Управлінський облік: сучасний стан та
перспективи розвитку
3. Актуальні проблеми теорії та практики
оподаткування підприємств в сучасних умовах
господарювання.
4. Проблемні аспекти та перспективи розвитку
контрольно - аудиторської діяльності.
5. Проблемні аспекти економічного аналізу
діяльності суб’єктів господарювання
6. Перспективи
розвитку
інформаційних
систем і технологій обліку, аналізу та аудиту в
Україні
7. Сучасний стан та проблеми обліковоаналітичного забезпечення системи менеджменту
підприємства.
8. Сучасні математичні методи і технології
управлінської діагностики
9. Аспекти
функціонування
фінансового
механізму економічних систем: теорія та практика
10. Тенденції та пріоритети ефективного розвитку
соціально-економічних систем в умовах глобалізації
11. Обліково-аналітичне
забезпечення
економічної безпеки підприємства
12. Правове регулювання бухгалтерського обліку в
Україні: практика, проблеми і перспективи.

Робочі
мови
конференції:
російська, англійська.

Роботи, які не відповідають вимогам і надані
із запізненням, не приймаються. Оргкомітет
залишає за собою право відбору і редагування
рукописів наукових праць. Матеріали, надіслані
до оргкомітету, не повертаються.
Форма участі: дистанційна.

м. Кривий Ріг
У рамках конференції планується робота

українська,

Терміни проведення

Дата проведення конференції в Інтернетформаті – 25.02.2019 року.
Збірник матеріалів конференції буде
доступний
на
сайті
університету
www.donnuet.edu.ua та кафедри обліку та
аудиту oa.donnuet.edu.ua - 25 березня 2019 р.
Особи, зацікавлені взяти участь у
роботі
конференції,
мають
надіслати
електронною поштою до організаційного
комітету до 24 лютого 2019 р. (включно)
наступні документи:
1) заповнену за зразком заявку
2) тези доповіді
за адресою: evdokimova@donnuet.edu.ua
Після
надсилання
матеріалів
обов’язково очікуйте підтвердження про їх
отримання.
Вимоги щодо оформлення матеріалів
1. Доповідь повинна бути виконана на
актуальну тему.
2. Обсяг тез – не більше 5-ти сторінок
при форматі сторінки А4, орієнтація
книжкова.
3. Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве 20 мм.
4. Шрифт – Times New Roman, кегель –
14.
5. Міжрядковий інтервал – 1,0.
6. Абзацний відступ – 1,25 см.
7. Вирівнювання по ширині.
8. Список літератури – не більше 5
джерел.
9. Рисунки мають бути скомпоновані у
вигляді єдиного об’єкту.

Заявка та тези направляються на
електронну адресу оргкомітету
evdokimova@donnuet.edu.ua
Назви файлів мають бути підписані
відповідно до прізвища та ініціалів
учасника
конференції.
Наприклад:
Zayavka_Petrov; Tezy_Petrov;
Зразок оформлення тез
Секція: Сучасні проблеми теорії і практики
бухгалтерського обліку та шляхи їх вирішення
Шевченко Л.Я
к.е.н, доцент, доцент
кафедри обліку та аудиту
ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського
СУТНІСТЬ ІНТЕГРОВАНОГО ОБЛІКУ ТА
ЙОГО СКЛАДОВІ
Інтегрована система обліку – це об'єднання
(кооперація) діючих елементів господарювання для
досягнення спільних цілей. Його також називають
складовою
частиною управлінської системи
підприємства [1].……..
Література:
1. Шевченко Л. Я. Сутність інтегративного обліку та
його складові/Шевченко Л.Я.//Науковий вісник
Ужгородського національного університету.- 2016.випуск 6, частина 3.- с. 134.

Організаційний внесок не
передбачено!
Відповідальність за висвітлений матеріал
у тезах несуть автори доповідей.
Тези
не
підлягають
додатковому
редагуванню, тому вони мають бути
ретельно перевірені.
За результатами роботи конференції
будуть
опубліковані
тези
доповідей
учасників, які будуть розміщені на вказаних
Інтернет-ресурсах

Контактна інформація
Адреса оргкомітету: 50005, м. Кривий Ріг,
вул. Трамвайна, 16, ауд. 512 а, кафедра обліку
та аудиту
Координатор проекту – Шевченко Любов
Ярославівна тел. (067) 5395313
ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнській науково-практичній
інтернет-конференції

Проблеми обліку, аудиту, аналізу та
оподаткування в умовах глобалізації
економіки
Прізвище ________________________________
Ім’я _____________________________________
По-батькові ______________________________
Науковий ступінь _________________________
Наукове звання ___________________________
Посада __________________________________
Назва ВНЗ чи іншої установи (повністю) _____
Телефон для зв’язку _______________________
Електрона адреса (е-mail)___________________
Назва доповіді ___________________________
Назва секції ______________________________

