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До участі в конференції запрошуються: 

викладачі, науковці, спеціалісти-практики, 

магістранти, студенти. 
 

Тематичні напрямки роботи конференції: 

1. Теоретичні засади, тенденції розвитку та 

перспективи сучасного обліку. 

2. Аналітичне забезпечення діяльності 

суб’єктів господарювання. 

3. Методологія аудиту та проблеми 

підвищення якості аудиторської діяльності. 

4. Актуальні проблеми оподаткування, 

економіки та фінансів підприємств і 

організацій. 

5. Застосування інформаційних технологій 

в обліково-аналітичній діяльності суб’єктів 

господарювання. 

6. Освітянські проблеми обліку, аналізу, 

аудиту і оподаткування. 

 

Для участі в конференції необхідно 

до 24 березня 2017 року включно надіслати 

на  E-mail:   konf2017oa@metal.nmetau.edu.ua: 

1) заявку (за формою, що додається); 

2) текст доповіді. 

 

Участь у конференції 

БЕЗКОШТОВНА 
 

Примітка: оргкомітет електронною поштою 

обов’язково повідомить Вас про отримання та 

прийняття матеріалів. Якщо після надсилання 

повного пакету документів Вам не відповіли 

протягом 3 робочих днів, будь ласка, надішліть 

документи повторно. 

 

Доповіді будуть опубліковані для обговорення 

30 березня у формі електронного збірника 

матеріалів конференції на сайті Національної 

металургійної академії України в розділі «Наука» 

Організаційний комітет: 
 

Ковальчук К.Ф., д.е.н., професор, декан 

факультету економіки та менеджменту 

Національної металургійної академії України – 

Голова організаційного комітету 

Плаксієнко В.Я., д.е.н., професор, завідувач 

кафедри бухгалтерського обліку Полтавської 

державної аграрної академії 

Пашкевич М.С., д.е.н., доцент, завідувач 

кафедри обліку і аудиту Національного 

гірничого університету 

Король Г.О., к.е.н., професор, професор 

кафедри обліку і аудиту Національної 

металургійної академії України 

Зелікман В.Д., к.т.н., доцент, завідувач 

кафедри обліку і аудиту Національної 

металургійної академії України 

Акімова Т.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри 

обліку і аудиту Національної металургійної 

академії України 

Ізвєкова І.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри 

обліку і аудиту Національної металургійної 

академії України 

Распопова Ю.О., к.е.н., доцент, доцент 

кафедри обліку і аудиту Національної 

металургійної академії України 

Сокольська Р.Б., к.е.н., доцент, доцент 

кафедри обліку і аудиту Національної 

металургійної академії України 

 

Робочі мови конференції: 
українська, російська, англійська, польська 

 

Форма участі в конференції – заочна 

(дистанційна) 
 

Обговорення доповідей буде проводитися 

шляхом ланцюгового коментування і переписки 

30-31 березня по E-mail: 

konf2017oa@metal.nmetau.edu.ua 



ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

Всеукраїнської 

науково-практичної конференції  

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, 

АНАЛІЗУ, АУДИТУ Й ОПОДАТКУВАННЯ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ, ПРАКТИЧНІ 

ТА ОСВІТЯНСЬКІ АСПЕКТИ» 

30-31 березня 2017 р., м. Дніпро  

 

Прізвище  

Ім’я  

По-батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Місце роботи / навчання 

(повністю) 

 

Посада / спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень, курс (для студентів) 

 

Науковий керівник 
(для аспірантів та студентів) 

 

Назва доповіді  

№ та назва тематичного 
напрямку 

 

Телефони (робочий, 
домашній, мобільний) 

 

E-mail для листування  

 

Контакти оргкомітету конференції: 

Національна металургійна академія України, 

пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49600, Україна, 
 

контактна особа: 

доцент кафедри обліку і аудиту 

Акімова Тетяна Валеріївна, 
 

тел. +38 (067) 566-04-72 
 

E-mail: konf2017oa@metal.nmetau.edu.ua 

Вимоги до оформлення матеріалів 

конференції  

Текст доповіді обсягом від 3 сторінок формату 

А4 (з урахуванням рисунків, таблиць і формул) 

подається у вигляді файлу з розширенням *.doc 

або *.docx; шрифт: Times New Roman 14; 

міжрядковий інтервал: 1,5; поля 20 мм з усіх 

боків; без переносів та ущільнення тексту. Назва 

файлу повинна відповідати прізвищу автора 

латиницею (Trush.doc). 

Подання тексту матеріалів конференції 

здійснюється у наступному порядку:  

      № секції; 

 науковий ступінь, вчене звання, 

прізвище та ініціали автора;  

 посада автора; 

 науковий ступінь, вчене звання, 

прізвище та ініціали наукового 

керівника (для аспірантів і студентів); 

 назва організації (повністю);  

 E-mail одного з авторів (адреса, на 

яку будуть надсилатись усі питання 

дистанційної дискусії); 

Порожній рядок 

       НАЗВА ДОПОВІДІ (великими 

літерами); 

Порожній рядок 

           текст, відступ 1,25 см; 

        заголовок списку використаної 

літератури. 

Список використаної літератури оформлюється 

відповідно до вимог ВАК України. 

 

Автор несе відповідальність за додержання 

норм авторського права, достовірність 

наведених фактичних даних, посилань на 

джерела, імена та назви. 

Приклад оформлення 

матеріалів конференції 

 
 

 

Секція 5 

к.е.н., доцент  Труш Ю.Т. 

доцент кафедри обліку і аудиту 

Національна металургійна академія України 

Е-mail:Ulatrush@i.ua 

 

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ БАНКАМИ 

УКРАЇНИ 

 

Банки для підвищення ефективності операцій з 

кредитування суб’єктів господарювання створюють 

відповідне обліково-аналітичне забезпечення, 

підґрунтям якого є положення «Інструкції з 

бухгалтерського обліку кредитних, вкладних 

(депозитних) операцій та формування і 

використання резервів під кредитні ризики в банках 

України» [1]. 

 

Список використаної літератури 

1. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, 

вкладних (депозитних) операцій та формування 

і використання резервів під кредитні ризики 

в банках України, затверджена Постановою 

Правління НБУ від 27.12.2007 № 481, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

22.01.2008 за №  48/14739. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0048-08. 
 


