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РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА 
Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Бухгалтерський облік, аналіз, аудит: сучасний стан та 
перспективи розвитку» 

ПІБ __________________________________________ 
Науковий ступінь ___________________________ 
Вчене звання _______________________________ 
Посада ____________________________________ 
Організація ________________________________ 
Контактний телефон ________________________ 
E-mail _____________________________________ 
Обрана секція ______________________________ 
Форма участі _______________________________ 

 (очна, дистанційна)  
 
Для очних учасників: 
Час прибуття _______________________________ 
Потреба в готелі: □ 
Ви плануєте:  
Виступити з доповіддю □  
Взяти участь як слухач □ 
 

Підпис _______________________ 
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Всеукраїнська науково-практична 
конференція: “Бухгалтерський облік, 

аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми 
та перспективи розвитку”  

 
25-26 жовтня  2013 року 

 
 

м. Чернігів 



Шановні колеги! 
Інформуємо Вас про проведення 25-26 жовтня 

2013 року на базі Чернігівського державного 
технологічного університету Всеукраїнської 
науково-практичної конференції “Бухгалтерський 
облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми 
та перспективи розвитку”  з нагоди 20-річчя 
кафедри обліку і аудиту. До участі в конференції 
запрошуються науковці, викладачі вищих учбових 
закладів, аспіранти, фахівці-практики і 
підприємці. 

Метою проведення заходу є обмін досвідом 
наукових досліджень щодо проблем обліку, 
аналізу і аудиту в системі управління 
підприємством. 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Національний та міжнародний досвід та 

напрями розвитку бухгалтерського обліку як 
науки та практичної діяльності; 

2. Обліково-аналітичне забезпечення 
звітності підприємств як основи для прийняття 
управлінських рішень на мікро- та макрорівнях; 

3. Економічний аналіз діяльності 
підприємств: стан та перспективи розвитку. 

4. Міжнародний та національний досвід 
організації, функціонування та розвитку аудиту. 

 
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Чернігівський державний технологічний 

університет. Адреса: 14027, м. Чернігів, вул. 
Шевченка, 95.  

 
КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ 

До 1 жовтня 2013 р. – прийом реєстраційних 
карток та матеріалів для участі  в конференції. 

25 жовтня 2013 р. – реєстрація учасників, 
пленарне засідання 10-00; обідня перерва, 
робота у секціях з 14-00. 
26  жовтня 2013 р. – робота у секціях 10-00;  
закриття конференції – 13-00. 

 

ПРОЇЗД ДО УНІВЕРСИТЕТУ 
 Від залізничного вокзалу або автовокзалу 

тролейбусом №1, автобусами № 17, 38, 
маршрутним таксі №16 до зупинки 
«Технологічний університет». Для учасників 
конференції, що будуть їхати з м. Київ маршрутні 
таксі до Чернігова відправляються від станцій 
метро «Лісова», «Чернігівська». В Чернігові від 
кінцевої зупинки маршрутного таксі «Готель 
«Україна» до університету потрібно їхати 
маршрутним таксі або автобусом №31 до зупинки 
«Технологічний університет». Від зупинки вул. 
Кирпоноса — маршрутним таксі № 27, 39, 
автобусом № 39. 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Передбачена публікація тез доповідей у 

збірнику матеріалів конференції, які планується 
видати учасникам до початку роботи конференції.  

Вимоги до оформлення тез доповіді 
Обсяг: до 2-ох сторінок тексту формату А4. 
Шрифт: Times New Roman, 12 кегль. 
Міжрядковий інтервал: одинарний. 
Вирівнювання:  по ширині. 
Параметри сторінки: абзац – 6.3 мм; поля – 20 

мм з усіх боків. 
Список літератури наводиться в кінці тез 

доповіді (оформлений за вимогами ВАК, див. 
Бюлетень №5, 2009 р.) з обов'язковим посиланням 
по тексту в квадратних дужках. 

Обов’язково в тезах зазначаються: прізвище, 
ініціали, посада автора, місце роботи (навчання), 
назва тез, ключові слова. 

Автори надсилають реєстраційну картку, тези 
та копію квитанції про оплату на електронну 
адресу оргкомітету (тема листа: Конференція): 

kafoa_dtu@ukr.net 
Приклад назв файлів: Dubovik_teza; Dubovik_karta; 
Dubovik_oplata. Формат файлу: doc. 
Перевірити надходження до нас Ваших матеріалів 
можете за телефоном: 

(04622)-3-04-92 
 

ОПЛАТА УЧАСТІ ТА ТЕРМІНИ 
Тези, реєстраційну картку та квитанцію про 

оплату необхідно надіслати до 1 жовтня 2013 
року.  

Реєстраційний внесок учасника: 85 грн. 
Для докторів наук, професорів участь у 

конференції, друк тез та статей є безкоштовними. 
Реквізити для оплати: Чернігівський 

державний технологічний університет. Код 
05460798 к/р 31250273210037 в ГУДКСУ у 
Чернігівській області МФО 853592. Призначення 
платежу: За участь у конференції. Проїзд і 
проживання учасники конференції оплачують 
самостійно. 

На одну доповідь (незалежно від кількості 
авторів) висилається один авторський 
екземпляр збірника тез доповідей конференції. 
Отримання додаткового примірника тез можливе 
у разі здійснення його оплати.   

 
Учасники конференції можуть подати на 

публікацію наукову статтю у фаховий збірник 
“Вісник Чернігівського державного 
технологічного університету. Серія Економічні 
науки”, який включено до переліку наукових 
фахових видань.  

 Інформація з приводу публікації матеріалів у 
збірнику знаходиться на Веб-сторінці 
університету: 

http://www.stu.cn.ua/staticpages/fahovividannya/ 
 

Координатор конференції: 
Онищенко Віктор Петрович, тел. 050-465-71-89. 
 
Сподіваємося на Вашу зацікавленість і 

співпрацю! З повагою, Оргкомітет. 
 


