Вимоги
до оформлення тез доповідей
Приймаються до друку тези обсягом до 3
сторінок формату А-4, надруковані в текстовому
редакторі Microsoft Word та оформлені
відповідно до вимог (див.приклад оформлення):
1. Поля – 2 см. з усіх боків; інтервал – 1,5;
шрифт – Times New Roman; кегль – 14.
2. У правому верхньому куті – ініціали і
прізвище автора, науковий ступінь, вчене
звання, посада, науковий керівник (для
здобувачів вищої освіти), організація (без
скорочень).
3. Назву тез друкувати великими жирними
літерами симетрично до тексту.
4. Посилання в тексті оформляються в
квадратних дужках [2, с. 35] із зазначенням їх
порядкового номера.
5. Список використаних джерел розміщується
наприкінці тексту й повинен бути оформлений
відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015
«Інформація та документація. Бібліографічне
посилання. Загальні положення та правила
складання».
6. Назва файлу з тезами повинна відповідати
номеру секції та прізвищу автора або першого
співавтора (наприклад: для тез 1_Руденко,
заявки Заявка_Руденко).
Робоча мова конференції українська.
Рукописи тез потрібно ретельно відредагувати.
Тези будуть надруковані в авторській редакції.
Тези, що не відповідають зазначеним
вимогам, прийматися не будуть.

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнській науково-практичній
конференції
«Розвиток бухгалтерського обліку та
оподаткування в Україні: теорія, практика та
професійна етика»
Прізвище ____________________________
Ім’я _________________________________
По-батькові __________________________
Науковий ступінь _____________________
Вчене звання _________________________
Курс навчання (для здобувачів)__________
Організація (повна назва) ______________
Тема доповіді__________________________
Тематичний напрям____________________
Адреса ________________________________
Е-mail ________________________________
Контактний телефон___________________

Заявку та тези необхідно надіслати
до 5 листопада 2020 р.
Адреса оргкомітету: 08201, Київська обл.,
м. Ірпінь, вул. Університетська, 31 Університет
ДФС України, кафедра бухгалтерського обліку.
Контактні телефони: Колісник Олена Пилипівна
(050) 928-55-44
(098) 301-82-95
Мазіна Олександра Іванівна
(095)275-18-27

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ ТА
АУДИТОРІВ УКРАЇНИ
CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT
ACCOUNTANTS
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ОБЛІКУ,
АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ
КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Всеукраїнська
науково-практична інтернетконференція
«РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В
УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА ТА
ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

5 – 6 листопада 2020 р.

Електронна пошта: kbo_usfsu@ukr.net
м. Ірпінь

Університет ДФС України
Федерація професійних бухгалтерів і
аудиторів України
Chartered Institute of Management Accountants
Навчально-науковий інститут обліку,
аналізу та аудиту
Кафедра бухгалтерського обліку
запрошують Вас взяти участь
у Всеукраїнській науково-практичній
інтернет- конференції
«Розвиток бухгалтерського обліку та
оподаткування в Україні: теорія, практика та
професійна етика»
5-6 листопада 2020 р.
ПРЕЗИДІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Голова:
Краєвський В.М. – директор ННІ обліку,
аналізу та аудиту Університету ДФС
України, д.е.н., професор.
Заступники Голови:
Колісник О.П. – в.о. завідувача кафедри
бухгалтерського обліку, Університету ДФС
України, к.е.н., доцент;
Вовчук Н.І. – офіційний представник
CIMA в Україні, к.пед.н.;
Легка В.Г. – виконавчий директор
ФПБАУ.
ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

Скорик М.О. – заступник директора з
наукової роботи та міжнародних зв`язків
Навчально-наукового
інституту
обліку
аналізу та аудиту Університету ДФС
України, к.е.н., доцент;

Гуріна Н.В. – заступник завідувача кафедри
бухгалтерського обліку з навчально-методичної
роботи Університету ДФС України, к.е.н.,
доцент;
Мазіна О.І. – заступник завідувача кафедри
бухгалтерського обліку з наукової роботи
Університету ДФС України, к.е.н., доцент;
Рогозний С.А. – Керівник комітету з фінансів,
член Ради ФПБАУ, аудитор, консультант з
МСФЗ;
Сторожук
Т.М.
–
доцент
кафедри
бухгалтерського обліку Університету ДФС
України, к.е.н., доцент;
Занько
Б.М.
–
доцент
кафедри
бухгалтерського обліку Університету ДФС
України, к.е.н., доцент;
Артем’єва
О.О.
–
доцент
кафедри
бухгалтерського обліку Університету ДФС
України, к.е.н., доцент.
До участі в конференції запрошуються
науковці, докторанти, викладачі ЗВО, аспіранти,
практики, здобувачі вищої освіти першого
(бакалаврського) та другого (магістерського)
рівнів.
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Основні тенденції розвитку обліку і
оподаткування в Україні і світі.
2. Актуальні питання бухгалтерського
обліку та звітності в державному секторі.
3. Бухгалтерський облік як інформаційне
джерело контролю, аналізу, оподаткування та
управління.
4. Digital-технології в обліку, аналізі, аудиті
і
оподаткуванні:
світові тенденції
–
українські реалії.
5. Професійність та професійна етика
фахівців у сфері бухгалтерського обліку та
оподаткування.

Умови участі у Всеукраїнській науковопрактичній інтернет-конференції:
УЧАСТЬ В ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ
БЕЗКОШТОВНА
Термін подання заявок та тез доповіді –
до 5 листопада 2020 р.
Для включення тез до збірника необхідно
відправити
на
електронну
адресу:
kbo_usfsu@ukr.net
 заявку на участь у роботі конференції;
 файл з текстом доповіді.
Приклад оформлення тез доповіді
Н.О. Руденко, к.е.н., доцент
(Університет ДФС України)
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ
ПОЛІТИКИ ПІДПРЄМСТВА
Формування
облікової
політики
підприємства є досить складним і водночас
важливим процесом…………………………
Список використаних джерел

