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Одеса 

Шановні колеги! 

Запрошуємо  Вас   взяти   участь   у   роботі XV 

Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції 

«Обліково-аналітичне забезпечення 

інноваційної трансформації економіки 

України», що буде проводитися  10-12 

листопада 2021 року на базі сайту 

економічного наукового порталу Одеського 

національного політехнічного університету 

(https://economics.opu.ua). 

Відкриття 10 листопада 2021 р. –  9:00 за 

адресою:  Україна, м. Одеса, Проспект 

Шевченка, 1, Головний навчальний корпус 

(ГУК), аудиторія 339. 

Закриття й підведення підсумків 12 

листопада 2021 р. –  17:00.  

До участі в конференції запрошуються  

співробітники ВНЗ, вчені, здобувачі вищої 

освіти та усі зацікавлені особи. 

На конференції будуть працювати секції: 

Секція 1. Сучасні аспекти та проблеми 

обліку, звітності та оподаткування суб’єктів 

фінансово-господарської діяльності; 

Секція 2. Контроль, аналіз і аудит в 

управлінні на мікро- та макрорівнях; 

Секція 3. Інструментарій управління в 

контексті сталого розвитку та економічної 

безпеки; 

Секція 4. Дискусійний клуб (за пропозицією 

учасників). 

Робочі мови конференції: українська, 
англійська. 

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕНЦІЇ 

Передбачається дистанційна участь у роботі 
конференції з отриманням електронного 

варіанту збірника тез на економічному 
науковому порталі. 

Бажаючих  взяти  участь у роботі конференції 
просимо заповнити заявку на участь у 

конференції (додається або можна подивитися 
на сайті порталу  у розділі «наукове життя», де 

також описані умови участі в конференції: 

https://economics.net.ua/conferences 

Для внесення тез доповідей, а також наукових 
статей у програму конференції, необхідно  

до 5 листопада 2021 р. на адресу Оргкомітету 
конференції вислати тексти тез доповідей у 

електронному вигляді.  
Доповіді учасників будуть розміщені на сайті 
економічного наукового порталу ОНПУ 

Адреса Оргкомітету  

65044 м. Одеса, просп. Шевченка 1, ОНПУ, ГУК, 
Кафедра обліку, аналізу і аудиту, кімната 330. 

Секретаріат конференції  

Тел. для довідок  (048) 705-84-31 – кафедра 
обліку, аналізу і аудиту Державного 
університету “Одеська політехніка” 

Секретарі конференції:  

(067)5968212 – Черкасова Світлана 
Олександрівна,  к.е.н., доц., доцент кафедри 
обліку, аналізу і аудиту Одеської політехніки; 

(066) 7226791  – Селіванова Наталя 
Миколаївна, к.е.н., доц., доцент кафедри 
обліку, аналізу і аудиту Одеської політехніки. 

e-mail для надання матеріалів:  

conf.oaz@gmail.com 

(тема: ПІБ першого автора, наприклад –
 Казаков) 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

СТАТЕЙ І ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 Обсяг тез – 2-3 повні сторінки; 

 формат паперу А4; 

 шрифт тексту Times New Roman Cyr; 

 висота кеглю – 12; 

 міжрядковий інтервал 1,1; 

 абзацний відступ – 1,25; 

 поля з усіх боків по 2 см. 

ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УЧАСТІ В 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

авторам необхідно подати: 

- заявку на участь у конференції (назва файлу 

Zayavka_2.Kazakov); 

- електронний варіант тез на e-mail (назва 

файлу Tezy_2.Kazakov). 

У назві файлів тез та заявки вказують 

прізвище  першого з авторів та номер секції. 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ І ТЕЗ 

ДОПОВІДЕЙ 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Казаков В.В., к.е.н., доц.  

Державний університет «Одеська 

політехніка»,  

м. Одеса  
 

Текст тексттексттексттексттексттекст[1, с. 13]. 

Список використаних джерел:  

1. Бюлетень ВАК України. – 2009. – No5. – 

С.26-30. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

У П’ЯТНАДЦЯТІЙ   ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ 

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 

 «Обліково-аналітичне забезпечення 
інноваційної трансформації 

економіки України» 

1.ПІБ  автора (повністю)_________________ 

2.Науковий ступінь, учене звання __________ 

3. Науковий керівник (для студентів, 

аспірантів)___________________________ 

4. Місце роботи/навчання (установа, 

кафедра)____________________________ 

5.Посада (курс)________________________ 

6. Контактний телефон (указати код, якщо 

необхідно)___________________________ 

7.Електронна адреса____________________ 

8.Тема доповіді, обрана секція ____________ 

СТРУКТУРА ПУБЛІКАЦІЇ 

Назва доповіді – по центру, великими 

літерами напівжирним шрифтом, кегль 15. 

Після назви пустий рядок, потім ініціали 

та прізвище автора (напівжирний курсив, 

кегль 12), вчений ступінь, вчене звання 

(курсив, кегль 12), в наступному рядку - 

назва установи або навчального 

закладу, місто (курсив, кегль 12) - 

вирівнювання по центру. Через один інтервал 

– текст тез.  

Через один інтервал – літературні 

джерела, наведені нумерованим списком 

відповідно до порядку згадування в тексті (під 

заголовком «Література»), оформлені  за 

вимогами ДСТУ 7.1-2006. 

Тези доповіді та статті у форматі MS Word 

надсилаються  електронною поштою на 

адресу оргкомітету за темою  

«Матеріали на конференцію ПІБ автора», 

обсяг 2  повні сторінки формату А4, 

орієнтація книжкова, рисунки скомпоновані 

як єдиний  об'єкт, посилання на джерело і 

сторінки подаються в  квадратних дужках. 

За зміст, достовірність наведених фактів та 

оригінальність тексту тез доповідей автори 

несуть особисту відповідальність. 

Матеріали, що не відповідають зазначеним 

вимогам або надані пізніше зазначеного 

строку, розглядатися не будуть. 

Учасники конференції матимуть змогу 

опублікувати статті за матеріалами своїх 

досліджень в міжнародному фаховому 

науковому електронному журналі 

«Економіка: реалії часу» та фаховому 

друкованому науковому журналі 

«Економічний журнал Одеського 

політехнічного університету». Видання 

входять до інформаційних і  

наукометричних баз. 

Про отримання і прийняття матеріалів 

учасники конференції будуть проінформовані 

оргкомітетом. 

https://economics.opu.ua/journal
https://economics.opu.ua/journal-print
https://economics.opu.ua/journal-print

