
 

Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі 

V Міжнародної науково-практичної   

інтернет-конференції 

«Актуальні проблеми обліково-

аналітичного процесу в управлінні 

підприємницькою діяльністю» 

До участі запрошуються члени Федерації 

професійних бухгалтерів і аудиторів України, 

ВПГО „Спілки аудиторів України”, вітчизняні 

та зарубіжні науковці, викладачі вищих 

навчальних закладів, аспіранти, практикуючі 

бухгалтери та аудитори. 

Тематичні напрями конференції (секції): 

1. Розвиток економічних теорій у подоланні 

світової економічної кризи та роль 

бухгалтерського обліку. 

2. Обліково – аналітичне забезпечення в 

управлінні  діяльністю підприємства. 

3. Управлінський облік як підсистема 

сучасного менеджменту та проблеми 

управління витратами. 

4. Інформаційні технології в організації 

обліково-аналітичного процесу підприємства. 

5. Перспективи розвитку аудиту в умовах 

імплементації законодавства Європейського 

Союзу. 

6. Фінансово-кредитний механізм розвитку 

суб’єктів господарювання: вітчизняний та 

зарубіжний досвід. 

7. Економічний розвиток регіону на основі 

активізації підприємницької діяльності. 

8. Роль і місце інтерактивного маркетингу у 

вдосконаленні механізму транскордонного 

співробітництва.  

Умови участі в конференції 
Для участі у конференції Вам необхідно: 

оформити «Заявку на участь» та надіслати її 

електронною поштою разом з матеріалами 

доповіді. 

Робочі мови конференції: українська, 

англійська, польська, словацька, угорська 
Форма участі в конференції - 

дистанційна. 
Кінцевий термін подачі матеріалів 

доповідей – 22 листопада  2017  року. 

Вартість участі в конференції становить: 

- Тези доповідей у  PDF форматі - 70 грн.; 

- Вартість сертифіката учасника 

конференції оплачується окремо – 50 грн. 

*Для студентів, аспірантів, викладачів 

Мукачівського державного університету збірник 

у PDF форматі – БЕЗКОШТОВНО. 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ: 

Порохнавець Яна Августинівна, Код 

3252900102, Р/р 26002053915818 

Банк отримувача: Закарпатське РУ ПАТ 

КБ «ПРИВАТБАНК», МФО банку 312378 

У графі «Призначення платежу» вказати: 

підготовка документів до публікації 

У разі невірного заповнення графи 

«Призначення платежу» участь у 

конференції не буде підтверджено.  

Скан-копію платіжного доручення 

надіслати на електронну адресу разом із 

матеріалами. 

Файли називати відповідно до прізвища 

автора (учасника конференції). 

Тези доповідей будуть розміщені на сайті 

http: www.msu.edu.ua  для публічного 

обговорення. 

Збірник матеріалів конференції 

планується тільки в  електронному 

варіанті, який буде  розміщений на  

сайті  http: www.msu.edu.ua 
Оргкомітет конференції надсилає 

повідомлення про отримання Вашого листа 

протягом двох днів. Якщо Ви не отримали 

повідомлення, відправите роботу повторно або 

з’ясуйте питання про отримання Вашого листа 

Оргкомітетом по телефону у координатора 

конференції. 

Тези доповідей будуть розміщені в 
Збірнику тез за результатами конференції 
тільки в електронному вигляді. 

Тези доповідей, які не відповідають 
вищевказаним вимогам, не розглядаються. 
Матеріали включаються до збірника  в авторській 
редакції. 

Учасники конференції мають 

можливість опублікувати статті у фахових 

наукових журналах (Науковий вісник 

Мукачівського державного університету 

Серія: Економіка, ISSN 2313-8114 та/або 

Електронне наукове видання «Економіка та 

суспільство», ISSN (Online) 2524-0072). 

Вимоги та умови публікації статей 

розміщено на веб-сайтах видань: 

http://msu.edu.ua/visn,  

http://www.economyandsociety.in.ua/. 

Дата проведення  

інтернет-конференції: 

23 листопада 2017  року 

Адреса оргкомітету: 

89600, Закарпатська область, м. Мукачево, 

вул. Ужгородська, 26 (каб. 309) 

(03131) 2-11-09 - кафедра обліку і 

оподаткування та маркетингу 

Адреса електронної пошти: msu.oblik@gmail.com 

Координатори конференції: 
0505797110 – Ліба Наталія Степанівна, 

канд.  екон. наук, доцент кафедри обліку і 

оподаткування та маркетингу 

0995388299 – Максименко Діана 

Вікторівна, канд.  екон. наук, доцент кафедри 

обліку і оподаткування та маркетингу 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ У  

КОНФЕРЕНЦІЇ



ВИМОГИ  ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ 

МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Заявка та тези доповідей учасники 

конференції надсилають в електронному 

вигляді на адресу електронної пошти -  

msu.oblik@gmail.com 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 

 обсяг тез доповідей до 5 сторінок 

(включно) у текстовому редакторі Microsoft 

Word, у вигляді файлу з розширенням *.doc 

або *.docх А4 (297х210 мм), орієнтація – 

книжкова, поля: ліве – 25 мм, праве – 10 

мм, верхнє, нижнє – 20 мм, шрифт–

TimesNewRoman, кегль – 14, міжрядковий 

інтервал – 1,5, стиль – Normal, на першому 

рядку по-центру назва секції, на 

наступному рядку праворуч, зазначаються 

відомості про автора: прізвище, ім’я та по 

батькові (повністю), науковий ступінь, 

вчене звання, посада, назва установи, 

навчального закладу. Далі, по центру, 

жирним шрифтом вказують назву тез 

доповіді, після чого подається текст; 

 список використаної літератури 

розміщується наприкінці тексту і 

оформлюється згідно з існуючим 

стандартом бібліографічного опису; 

 посилання по тексту розміщують у 

квадратних дужках, нумерація наскрізна, а 

не в абетковому порядку; сторінки не 

нумеруються. 
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 

Обліково – аналітичне забезпечення в управлінні  

діяльністю підприємства 

Андрійчук Андрій Андрійович, 

к.е.н., професор кафедри обліку, 

Національного  університету кораблебудування  

імені адмірала Макарова   

 

ВИМОГИ ДО ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ  

КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ  

Облік і управління кредиторською заборгованістю 

на підприємстві є дуже важливими ділянками 

облікового процесу, так як їх правильна організація 

позитивно впливає на діяльність суб’єкта 

господарювання, а отже, питання э актуальним […текст 

доповіді…] [1, с. 56]. 

Список використаної літератури: 

1. Марусяк Н. Л. Дебіторська та кредиторська 

заборгованість як основні фінансові регулятори 

кругообігу оборотного капіталу підприємства / Н. Л. 

Марусяк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - 

№7. – С. 90-95. 

ЗАЯВКА 

на участь у 

 V Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції 

«Актуальні проблеми обліково-

аналітичного процесу в управлінні 

підприємницькою діяльністю» 

(м. Мукачево, 23 листопада 2017 року) 

ПІБ ____________ 

Науковий ступінь _________ 

Вчене звання  _____________ 

Посада  __________________ 

Назва організації___________  

Адреса (з індексом) ________ 

Телефон/Факс _____________ 

E-mail ____________________ 

Номер секції_______________ 

Назва доповіді  ____________ 

Всі пункти заявки обов'язкові для 

заповнення! 

Міністерство освіти і науки України 

Мукачівський державний університет 

Федерація професійних бухгалтерів і 

аудиторів України 

Сопотська Вища Школа (Польща) 

Державна вища техніко-економічна 

школа  ім. Броніслава  

Маркевича в Ярославі (Польща) 

Вища школа економіки і менеджменту в 

публічному адмініструванні у Братиславі 

(Словаччина) 

ВПГО «Спілки аудиторів України» 

Аудиторська компанія ТОВ «Варіанта»  

 

 
 

V Міжнародна  

науково-практична   

інтернет-конференція 

«Актуальні проблеми обліково-

аналітичного процесу в управлінні 

підприємницькою діяльністю» 

23 листопада 2017р. 

м. Мукачево  


