
Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІIІ 
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 
“Проблеми інтеграції облікових підсистем 
фінансового, податкового, управлінського і 
статистичного обліку в умовах гармонізації 
законодавства України до вимог європейських 
стандартів”, яка відбудеться 27 січня 2015 року у 
Житомирському національному агроекологічному 
університеті" (м. Житомир) відповідно до посвідчення 
№ 625 від 27 жовтня 2014 року Українського інституту 
науково-технічної  і економічної інформації. 

До участі в конференції запрошуються вчені, 
викладачі навчальних закладів, докторанти, аспіранти, 
студенти ОКР магістр, спеціаліст, а також фахівці-
практики в обліково-аналітичній сфері. 
Тематичні напрями роботи конференції (секції): 
1. Перспективи розвитку фінансового обліку в 

умовах гармонізації законодавства України до вимог 
європейських стандартів. 

2. Формування та оцінка ринкової вартості 
підприємства в фінансовому, податковому та 
управлінському обліку. 

3. Податковий облік на підприємстві: проблеми 
теорії та практики. 

4. Управлінський облік: сучасний стан та 
перспективи. 

5. Стан та проблеми інтеграції бухгалтерського і 
статистичного обліку в умовах гармонізації 
законодавства України. 

6. Формування інтегрованої облікової політики 
підприємства в системі НПСБО, Податкового Кодексу, 
МСБО і МСФЗ. 

7. Проблеми використання сучасних технологій та 
інформаційних систем в фінансовому, управлінському, 
податковому та статистичному обліку  

Робочі мови конференції: українська, російська, 
англійська, польська. 

За результатами конференції буде надруковано 
збірник тез доповідей. 

Умови участі в конференції: 
Для своєчасного розміщення тез в мережі інтернет, 

формування програми, збірника матеріалів конференції 
необхідно до 25 січня 2015 р. оформити і надіслати в 

Оргкомітет такі документи електронною поштою на адресу 
kafedrazhnaeu@mail.ru: 

- заявку на участь (зразок надається); 
- тези доповідей (вимоги до оформлення додаються); 
-  ксерокопію документа про сплату організаційного 

внеску. 
Після зазначеного терміну матеріали не прийматимуться 

і друкуватися не будуть. 
Вартість участі в конференції: 

Для компенсації витрат, пов'язаних із організацією 
конференції, розміщенням тез в мережі інтернет,  виданням 
програми і збірника тез доповідей, сертифікатів про участь, 
розсилкою збірника необхідно перерахувати організаційний 
внесок у розмірі 70 грн. На одну наукову працю 
надсилається один авторський примірник збірника тез 
доповідей. Іноземним учасникам конференції надсилаються 
збірники тез тільки в електронному форматі. При потребі 
іноземному учаснику друкованого варіанта збірника тез 
просимо звертатись до координатора конференції 
(+38 (093) 948-39-85). 
Тези доповідей докторів економічних наук України та 

авторів з інших держав приймаються безкоштовно. 
Вимоги до оформлення тез доповідей: 

1) Тези повинні бути виконані в редакторі Microsoft Word 
шрифтом TimesNewRoman без нумерації сторінок. У назві та 
тексті переноси не допускаються. Обсяг тез - 2 повні 
сторінки. 

2) Розмір паперу: А4 210x297 мм. Орієнтація - Книжкова. 
Поля по 2 см. 

3) Міжстроковий інтервал по всіх тезах - одинарний без 
ущільнення тексту. Шрифт — 14 пт, звичайний. 

3) У лівому верхньому куті вказується УДК. Далі 
посередині - прізвища та ініціали авторів з вказівкою 
наукового ступеня та вченого звання. Кількість авторів - не 
більше 2. 

Наступний рядок - назва навчального закладу, місто. 
Шрифт - курсив, вирівнювання по центру.  

Через рядок друкується назва тез великими буквами; 
шрифт - напівжирний, вирівнювання по центру. 

4) Основний текст починається через один порожній 
рядок після назви тез. Абзац (відступ) - 1 см. 

5) Формули створюються у вигляді об'єктів редактором 
Microsoft Equation центруються; нумерація ставиться 
праворуч у дужках: вирівнюється по правому краю. 

УДК 657.6(075) 
Савченко А.М., к.е.н. доцент  

Житомирський національний агроекологічний 
університет, м. Житомир 

 
РОЛЬ КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ 
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

6) Рисунки повинні бути оформлені як окремий 
об'єкт у тексті. Всі елементи рисунка, включаючи 
надписи, повинні бути згруповані. Рекомендується 
використовувати чорно-білу палітру. Підпис рисунка 
вирівнюється по ширині з абзацного відступу 
(наприклад Рис. 1). 

7) Таблиця відокремлюється від тексту зверху й 
знизу порожнім рядком; використовується шрифт 12 
пт. Номер має вигляд: Таблиця 1 (курсив), 
вирівнювання по правому краю, назва (шрифт 
напівжирний), вирівнювання по центру. Для номеру і 
назви таблиці шрифт 14 пт. 

Таблиця 1 
Основні характеристики розвитку 

економічного потенціалу підприємства  
8) Через один порожній рядок після основного 

тексту тез друкується список літератури. Список 
літератури    починається   з   набраних    напівжирним 
шрифтом слів "Список використаної літератури" 
(вирівнювання по центру). 

Бібліографічний опис літературних джерел 
здійснюється згідно зі встановленими вимогами до 
дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня 
доктора (кандидата) економічних наук; посилання на 
літературу слід давати в квадратних дужках. 
Нумерація проставляється відповідно до порядку 
згадування літературних джерел у тексті.  

10) Файли «заявка», «тези», повинні мати таке 
розширення: *.doc, *.rtf. В назві - міститься прізвище 
першого автора та номер обраної секції. 

Тези доповідей повинні бути ретельно 
відредаговані авторами. Відповідальність за зміст та 
оформлення тез несуть автори. Оргкомітет залишає за 
собою право повернути авторам подані матеріали для 
доопрацювання і усунення недоліків. 



Контрольні терміни участі в конференції: 
до 25.01.2015 р. (включно) - надання заявок на 

участь у роботі конференції, тез доповідей (в 
електронному вигляді), внесення організаційного 
внеску. 

27.01.2015 р. - розміщення матеріалів на сайті 
www.znau.edu.ua, обговорення доповідей на Інтернет-
форумі; 
до 15.02.2015 р. - публікація та розсилка збірників 

тез доповідей, програм конференцій і сертифікатів про 
участь  авторам. 

Організатори конференції: 
1. Кафедра бухгалтерського обліку Житомирського 

національного агроекологічного університету,  вул. Старий 
бульвар, 7, м. Житомир, Україна, 10008. 

тел.: (0412) 37-48-62; +38 (093) 948-39-85 
2. Житомирське обласне об'єднання громадської 

організації "Спілка економістів України". 
3. Житомирська обласна сільськогосподарська 

дорадча служба. 
Для довідок: 
+38 (093) 948-39-85 (координатор з питань 

проведення конференції - к.е.н., доцент кафедри 
бухгалтерського обліку Савченко Роман 
Олександрович). 

Е-mаіl: kafedrazhnaeu@mail.ru: 
Реквізити для внесення платежу: 

Кошти за участь у конференції слід перерахувати 
ТОВ "Житомирська обласна сільськогосподарська 
дорадча служба" 

Код 36907688, Розрахунковий рахунок 
26007015217050 в Філії АТ "Укрексімбанк" в м. 
Житомирі, МФО 311324. 

Призначення платежу: витрати на організацію 
конференції та видання її матеріалів. 
Копію документа про перерахування коштів 

просимо надсилати разом з тезами і заявкою. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на участь у  ІІI Міжнародній науково-практичній 

інтернет–конференції   
 

“ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ОБЛІКОВИХ ПІДСИСТЕМ 
ФІНАНСОВОГО, ПОДАТКОВОГО, 

УПРАВЛІНСЬКОГО І СТАТИСТИЧНОГО ОБЛІКУ В 
УМОВАХ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА 
УКРАЇНИ ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

СТАНДАРТІВ” 
Прізвище _____________________________________ 
Ім'я___________________________________________ 
По-батькові ___________________________________  
Науковий ступінь ______________________________  
Вчене звання __________________________________ 
Посада ________________________________________ 
Назва та адреса організації _______________________ 
Назва доповіді  ________________________________  
Науковий керівник (для студентів) ________________ 
Секція ________________________________________ 
Поштова адреса ________________________________ 
Службовий (домашній) телефон __________________  
Мобільний телефон _____________________________ 
Е-mаіl (факс)____________________________________ 

Додаток: копія документа про сплату організаційного 
внеску. Без оплати організаційного внеску розміщення тез 
доповідей на сайті та їх публікація не здійснюється. 

 
Сподіваємося на Вашу участь 

у ІІI Міжнародній науково-практичній інтернет - 
конференції! 

 До зустрічі в Новому 2015 році!!! 
 

З відкритим серцем і любов’ю 
Бажаємо щастя і здоров’я! 

Нехай Новий Рік із щастям новим 
У Ваш дім господарем ввійде 
І разом з ароматом ялинковим 
Успіх і радість принесе!!! 

 
З повагою, колектив кафедри бухгалтерського обліку. 

 

Міністерство освіти і науки України 
Міністерство аграрної політики та продовольства 

України 
Український інститут науково-технічної  і 

економічної інформації 
Житомирський національний агроекологічний 

університет 
Кафедра бухгалтерського обліку 

 

 

ІIІ Міжнародна науково - практична  
інтернет-конференція 

 
“ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ОБЛІКОВИХ 

ПІДСИСТЕМ ФІНАНСОВОГО, ПОДАТКОВОГО, 
УПРАВЛІНСЬКОГО І СТАТИСТИЧНОГО 
ОБЛІКУ В УМОВАХ ГАРМОНІЗАЦІЇ 

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ВИМОГ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ” 

  
27  січня 2015 р. 
м. Житомир 


