ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Ковальов Анатолій - голова, ректор ОНЕУ, д.е.н.,
професор;
Каменська Тетяна – голова Аудиторської палати
України, д.е.н.;
Крічун Петро – президент Федерації професійних
бухгалтерів та аудиторів України, к.е.н.
Парфенюк Наталія – президент ГО ПО Аудиторів,
Бухгалтерів і Викладачів ОКД, Директор ТОВ «АФ
«ТЕО-АУДИТ», практикуючий аудитор, бізнесконсультант;
Літвінов Олександр – проректор з наукової роботи
ОНЕУ, д.е.н.;
Лоханова Наталія – завідувачка кафедри
бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ, д.е.н.;
Зеленка Володимр – доцент кафедри фінансового
обліку та аудиту Вищої школи економіки, к.е.н.
(Чеська Республіка);
Левандовська Ханна - д.е.н., професор, Інститут
економіки та управління Державного університету
імені Стефана Баторія в Скерневиці, Польща.
Куцик Петро – ректор Львівського торговельноекономічного університету, д.е.н.;
Позняковська Наталія – завідувач кафедри обліку і
аудиту
Національного
університету
водного
господарства та природокористування, к.е.н.;
Кузіна Руслана – д.е.н., професор кафедри
бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ;
Артюх Оксана – д.е.н., професор кафедри
бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ;
Волкова Ніна – завідувачка кафедри економічного
аналізу ОНЕУ, к.е.н.
Координатори конференції (контактні особи):
Гайдаєнко Ольга
моб. тел. 067-711-66-86
Яцунська Олеся
моб. тел. 098-636-88-98
E-mail: conf_oneu_2022@ukr.net
тел. (048) 725-13-80
E-mail: kafedraboa@gmail.com

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ ТА
АУДИТОРІВ УКРАЇНИ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ПРОФЕСІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРІВ,
БУХГАЛТЕРІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ОКД»
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
(м. Рівне, Україна)
ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ
(м. Прага, Чеська Республіка)
МОЛДАВСЬКА ЕКОНОМІЧНА АКАДЕМІЯ
(м. Кишинів, Республіка Молдова)
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СТЕФАНА
БАТОРІЯ (м. Скерневиці, Польща)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Х МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

«Перспективи розвитку обліку, аналізу
та аудиту в контексті євроінтеграції»
20 травня 2022 року
ОДЕСА–2022

Шановні колеги, науковці і фахівці-практики в
сфері обліку, аналізу та аудиту!
Маємо за честь запросити Вас 20 травня 2022
року до участі у роботі Х Міжнародної науковопрактичної конференції: «Перспективи розвитку
обліку,
аналізу
та
аудиту
в
контексті
євроінтеграції».
Метою конференції є обговорення напрямів
розвитку бухгалтерського обліку, звітності, аудиту
та аналізу відповідно до сучасних міжнародних
вимог та узагальнення пропозицій щодо їх
вдосконалення.
Запрошуються: українські та зарубіжні вчені,
аспіранти, студенти, аудитори, бухгалтери, а також
інші фахівці в сфері обліку та аудиту.
Тематичні напрями роботи конференції:
Секція 1. Перспективи розвитку обліку та
звітності у світлі інтеграційних процесів.
Секція 2. Напрями розвитку аудиту в Україні
та світі: досвід та перспективи.
Секція 3.
Напрями
удосконалення
економічного аналізу в сучасних умовах
Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська.
Для участі в конференції необхідно:
Надіслати електронною поштою на адресу
conf_oneu_2022@ukr.net до 15 травня 2022 року
Оргкомітету наступні документи:
 заявку на участь (за доданою формою) або
здійснити реєстрацію у Google формі за посиланням:
https://forms.gle/k5NHWiZxfrmy94QN6;
 тези доповідей;
 копію платіжного доручення про переказ
внеску (у разі необхідності отримання друкованого
збірника тез, електронний примірник буде надіслано
безкоштовно);
 для студентів копію рецензії наукового
керівника.

Участь у конференції безкоштовна.
Вимоги
до
оформлення
матеріалів
конференції:
- обсяг тез не більше 3 (трьох) повних сторінок,
які не нумерують, формат А4 (надіслані матеріали, які
перевищують зазначений обсяг, не розглядатимуться);
- тези мають бути підготовлені у редакторі
Microsoft WORD, шрифт Times New Roman, розмір
12, міжрядковий інтервал – одинарний, абзац - 1 см.;
поля: зверху і знизу – 20 мм, праворуч – 15 мм, ліворуч
– 30 мм;
- у верхньому правому куті першої сторінки
зазначається: прізвище та ініціали автора/співавторів
(не більше трьох); під ними – вчене звання, посада;
прізвище та ініціали наукового керівника (для
студентів), місце роботи (або заклад вищої освіти),
місто;
- нижче (через півтора інтервали) назва
доповіді великими літерами; шрифт напівжирний,
розмір – 12;
- через півтора інтервали – текст доповіді
(тез);
- після тексту доповіді через півтора інтервали
наводяться список використаних літературних
джерел, оформлений згідно ДСТУ 8302:2015 (Times
New Roman, кегель 12) ;
- назва файлу повинна відповідати прізвищу
першого співавтора та номеру секції через дефіс
латинськими літерами
(наприклад, Тези_Шевченко-1).
Тези разом із заповненим бланком заявки на
участь у конференції надсилати до 15 травня 2022
року за адресою: conf_oneu_2022@ukr.net

Оргкомітет залишає за собою право на відбір
тез за ступенем актуальності та відповідності
тематиці конференції, їх редагування і скорочення
тексту.
Відповідальність за зміст та унікальність
поданого матеріалу несе автор.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Шевченко І.І.
студент 52 гр.
наук. кер. – к.е.н., доцент Карпенко П.С.
Одеський національний економічний університет
м. Одеса
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
ТекстТекстТекст
Список використаних джерел

Кожному автору буде надіслано електронний
збірник тез на електронну адресу, вказану у
відомостях про автора після проведення заходу
Аудиторам буде надіслано сертифікат
участі в короткострокових заходах безперервного
професійного навчання.
Вартість друкованого екземпляру збірнику
складає 300 грн, витрати щодо пересилки збірнику
сплачуються автором самостійно.
Реквізити щодо сплати вартості друкованого
екземпляру збірника будуть надіслані після
затвердження наданих матеріалів до друку.

ЗАЯВКА
на участь у роботі Х Міжнародної
науково-практичної конференції
«Перспективи розвитку обліку, аналізу
та аудиту в контексті євроінтеграції»
Прізвище ______________________________
Ім’я ___________________________________
По батькові ____________________________
Організація ____________________________
______________________________________
Посада ________________________________
Науковий ступінь _______________________
Вчене звання ___________________________
Моб. телефон ___________________________
E-mail_______________________________
Назва тез (тема інформації) _______________
_____________________________________
_____________________________________
Чи потрібен Вам друкований екземпляр збірника?
Так
Ні
Чи
потрібен
Вам
сертифікат
участі
в
короткострокових
заходах
безперервного
професійного навчання аудиторів?
Так
Ні
_________
(дата)

_________
(підпис)

Календар конференції
15 травня 2022 р.- кінцевий термін подання
заявок на участь у роботі конференції, тез
доповідей, внесення організаційного внеску.
20 травня 2022 р. – проведення конференції в
дистанційному форматі, розміщення матеріалів
на сайті.

