
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі 
Міжнародної науково-практичної конференції  

«Проблеми   та   перспективи   розвитку   теорії  і  практики  обліку, 
економічного  аналізу  і  статистики», 

яка відбудеться 5 грудня  2014 року  
в Тернопільському національному економічному університеті  

 
На конференцію запрошуються науковці, аспіранти, слухачі магістратури, 
студенти старших курсів, представники органів державної влади та місцевого 
самоврядування, науково-дослідних і проектних організацій, банків, 
комерційних фірм та інших організацій, чия діяльність має відношення до 
тематики конференції.  

Для участі в роботі конференції необхідно до 5 грудня 2014 року 
надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок додається), тези 
доповідей і копію квитанції про сплату організаційного внеску. 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. 
Форма участі – дистанційна. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 Сучасні концепції та пріоритетні напрямки розвитку теорії обліку, 

контролю та економічного аналізу.  
 Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та 

аналізу діяльності суб’єктів господарювання в сучасних умовах.  
 Проблеми статистичних досліджень соціально-економічних  процесів. 

 

ПРАВИЛА ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
1. До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися 

раніше. 
2. Матеріали повинні бути представлені українською мовою (для 

громадян України); російською, або англійською (для іноземних 
учасників). 

3. Наукові праці надсилаються на електронну скриньку. Студенти та 
слухачі магістратури обов’язково вказують наукового керівника. 

4. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. 
Аркуш формату – А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт – Times New 
Roman, кегель – 14, інтервал –1,5. 

5. Обсяг тез доповіді не повинен перевищувати 3-х сторінок. Кількість 
авторів однієї наукової праці – не більше двох. 

6. Загальна схема побудови тез: 
 прізвища та імена авторів, установа, місто – у правому верхньому 

кутку; 
 назва праці – великими літерами, по центру. 

7. Використання ілюстративних матеріалів має бути мінімальним. 
8. Літературні джерела мають бути пронумеровані відповідно до порядку 

згадування в тексті. Посилання на джерело та сторінки в ньому 
подаються в квадратних дужках. Список літератури наводиться в кінці 
тексту праці бібліографічним списком джерел мовою оригіналу. 

9. Роботи, що не відповідають вимогам, або не подані у встановлений 
термін, не розглядаються.   

10. Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому мають бути 
ретельно перевірені. Відповідальність за подану у тезах інформацію 
несуть автори доповідей. 

11. Збірник тез буде надісланий після проведення конференції разом з 
сертифікатом учасника на поштову адресу, вказану в анкеті, протягом 
двох тижнів.  

 
Заявку, тези виступу та копію квитанції про оплату просимо надіслати до  
5 грудня 2014 року включно на електронну скриньку – 
mail.econa@gmail.com. 
 
Додаткову інформацію можна отримати за адресою:  

кафедра аудиту, ревізії та аналізу Тернопільського 
національного економічного університету,  
вул. Львівська 11, к. 2404, м. Тернопіль, 46020 

або за телефонами –  
0(352) 47-50-50*12309; 0-67-997-80-74. 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Оргвнесок для відшкодування витрат на проведення конференції, публікацію 
тез та пересилку матеріалів становить 100 гривень. 

 
Реквізити для внесення платежу: 

Отримувач: ФОП Боднар В. Л. 
Номер за ДРФО: 2128502938 
Банк отримувача: Відділення №2 у м. Тернопіль ЦФ ПАТ «Кредобанк»  
МФО – 325365 
Рахунок №: 2600001474864 
 (у графі «Зміст операції» вказати «За послуги щодо організації конференції 
«Проблеми   та   перспективи   розвитку   теорії  і  практики  обліку, 
економічного  аналізу  і  статистики» від П. І. П. платника)»   

 
(Увага !!! Формулювання змісту операції не змінювати. В іншому 
випадку – кошти не будуть прийняті на рахунок). 

 



 

 

 

З А Я В К А 

про участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції  

«Проблеми   та   перспективи   розвитку   теорії  і  практики  обліку, 

економічного  аналізу  і  статистики» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання ________________________________________ 

Місце роботи (навчання) ______________________________________________ 

Посада ____________________________________________________________ 

Науковий керівник (за необхідності): прізвище, ім’я та по батькові, науковий 

ступінь, вчене звання, місце роботи, посада. 

Назва доповіді ______________________________________________________ 

Координати для зв’язку: 

Поштова адреса ____________________________________________________ 

Контактний телефон _________________________________________________ 

Е-mail: _____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Тернопільський національний економічний університет 

  

 

 
 
 

Міжнародна науково-практична конференція  

«Проблеми   та   перспективи   розвитку   теорії  і  
практики  обліку, економічного  аналізу  і  

статистики»  
 

Інформаційний лист 
 
 
 
 

м. Тернопіль 

5 грудня 2014 року 
 


