
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДЕЕРРЖЖААВВННАА  ССЛЛУУЖЖББАА  ССТТААТТИИССТТИИККИИ    УУККРРААЇЇННИИ  

  

ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННАА  ААККААДДЕЕММІІЯЯ  

ССТТААТТИИССТТИИККИИ,,  ООББЛЛІІККУУ  ТТАА  ААУУДДИИТТУУ  
  
  

  

 

Кафедра обліку та оподаткування 

  

ЗАПРОШЕННЯ  
ннаа  ХХVVІІІІІІ--ттуу  ВВССЕЕУУККРРААЇЇННССЬЬККУУ  

ННААУУККООВВУУ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦІІЮЮ  

  

РРооззввииттоокк  ссииссттееммии  ооббллііккуу,,  

ааннааллііззуу  ттаа  ааууддииттуу  вв  УУккррааїїнніі::  

ттееооррііяя,,  ммееттооддооллооггііяя,,  

ооррггааннііззааццііяя    
  

2266  ббееррееззнняя  22002200  ррооккуу  

  
ппррииссввяяччееннаа  ппаамм’’яяттіі  дд..  ее..  нн..,,  

ппррооффеессоорраа,,  ЗЗаассллуужжееннооггоо  ддііяяччаа  

ннааууккии  іі  ттееххннііккии  УУккррааїїннии  

  
ООЛЛЕЕККССІІЯЯ  ССЕЕРРГГІІЙЙООВВИИЧЧАА  

ББООРРООДДККІІННАА  
                            

ККииїївв  ––  ННААССООАА  

  

22002200  рріікк  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

У КОНФЕРЕНЦІЇ 
Прізвище, ім’я, по-батькові_________________ 

Посада___________________________________ 

Місце роботи______________________________ 

Науковий ступінь__________________________ 

Вчене звання______________________________ 

Контактна адреса __________________________ 

Контактний телефон (служб., дом., моб.)__________ 

Адреса електронної пошти__________________ 

Особиста участь (так або ні)_________________ 

Обрана секція_____________________________ 

Проїзд до Академії 

1.  Від станції метро «Політехнічний 

інститут» маршрутним таксі № 31 до зупинки 

«вул. Половецька». 
2.  Від станції метро «Лук’янівська» (пішки) 

по вул. Мельникова та до перетину з вул. 

Татарська, далі – до вул. Підгірної, 1.  
3. Від станції метро «Контрактова площа» 

маршрутним таксі № 432 до вул. Підгірної (на 

вимогу). 

 
Контактна інформація 

Національна академія статистики, обліку та 

аудиту, кафедра обліку та оподаткування, каб. 605 

(6-й пов.), e-mail: kaf_bu@nasoa.edu.ua, 
тел.(044) 489-66-39. 

Координатори конференції: 

Свирида Олена Андріївна – старший викладач 

кафедри  обліку та оподаткування,  
тел. (097)938-26-31; 
Носаченко Ірина Сергіївна - методист кафедри 

обліку та оподаткування, 

тел. (096)670-25-00 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ: 
o 26.02.2020 р. – останній день 

прийому заявок та  тез доповідей для 

участі в конференції; 

o 26.03.2020 р. – оплата реєстраційного 

внеску; 

o 26.03.2020 р. о 09:00-10:00 – 

реєстрація учасників конференції. 

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ 

ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ: 

 

Отримувач: НАСОА 

р/р UA923206490000026000052638100 

ПАТ «ПриватБанк» м. Києва 

МФО 320649 Код 04837462 

Текст платежу: за організаційний 

внесок учасника  ХVІІІ конференції  

О.С. Бородкіна – повністю вказати ПІБ 

автора, оплата цифрами і прописом. 

 

 

Організаційний внесок кожного 

учасника – 200 грн., який покриває 

витрати на проведення конференції(друк 

програми, збірника тез конференції).  

Для докторів наук публікація – 

безкоштовна. 

 

 

 Сподіваємося на Вашу зацікавленість 

і співпрацю. 

 

З повагою, Оргкомітет. 

 

 



 

 

   
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

      Запрошуємо Вас взяти участь у ХХVVІІІІІІ  

Всеукраїнській науковій конференції на 

тему: «Розвиток системи обліку, аналізу 

та аудиту в Україні: теорія, методологія, 

організація», яка відбудеться 26 березня 

2020 року. 
  

Місце проведення: 04107 м. Київ, вул. 

Підгірна 1, Національна академія статистики, 
обліку та аудиту, ауд. 23,  

 

НАУКОВІ НАПРЯМИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 
1. Теоретико-методологічні передумови 

системи фінансового обліку та звітності в 
умовах інноваційного розвитку. 

2. Бухгалтерський облік в процесі 

імплементації європейського законодавства.  

3.  Оподаткування: теорія, методика та 
практика. 

4. Сучасні підходи до управлінського обліку 

та контролінгу в умовах ринкової 
кон’юнктури.  

5. Сучасні тенденції розвитку фінансової 

системи. 

6. Аналітичне забезпечення діяльності 
суб’єктів господарювання. 

 7. Впровадження інформаційних технологій 

в обліку, аналізі та контролі. 
8. Розвиток аудиту в Україні: теорія та 

методологія.  

9. Наступність у професійній підготовці 
майбутніх фахівців у закладах вищої освіти: 

вітчизняний та зарубіжний досвід.  

 

 

 

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Об’єднати всіх зацікавлених науковців 

для спільного вирішення актуальних 

проблем бухгалтерського обліку, аналізу та 

оподаткування в Україні. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  

 

Голова: 

Редько О.Ю. - перший проректор з 

науково-педагогічної роботи, д.е.н., 

професор.  

                                          

Заступник голови: 

Теловата М. Т. - завідувач кафедри обліку 

та оподаткування, д.пед.н., професор. 

 

Члени оргкомітету: 

Пантелеєв В.П. - д.е.н., професор; 

Пархоменко В.М. - д.е.н., професор; 

Зоріна О.А. – д.е.н., доцент; 

Пилипенко О. І. - д.е.н., доцент; 

Петраковська О.В. – к.е.н., доцент. 

 

 

 

Вчений секретар: 

 

Свирида О.А. – старший викладач. 

 
 

ОФІЦІЙНІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

українська, англійська, польська. 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

1. Доповідь повинна бути виконана на 
актуальну тему, містити результати 

самостійного дослідження, її тези – грамотно 

написані та акуратно оформлені. 

2. Обсяг від 3-х і більше сторінок книжкового 
формату А4. 

3. Поля: верхнє – 2 cм.; ліве- 3 cм; праве – 2 

cм.; нижнє – 2 cм.  
4. Шрифт – Times New Roman, звичайний, 

кегель – 14. 

5. Інтервал між рядками – 1,5. 
6. Заголовок – по центру, напівжирний, 

великими літерами. 

7. У правому верхньому куті – прізвище, ім’я, 

по-батькові автора, науковий ступінь, вчене 
звання, посада, місце роботи (без скорочень). 

8. Посилання та список літератури відповідно 

до вимог ДСТУ і МОН України. 
 

 УВАГА! Відповідальність за точність 

викладеного матеріалу покладається на 

автора. Матеріали, скановані та недбало 

оформлені, з грубим порушенням правил, 

оргкомітетом не розглядаються і не 

рецензуються. Тези доповідей, які не 

відповідають вимогам або надіслані 

пізніше зазначеного терміну не 

розглядаються, при цьому оплата за участь 

у конференції не повертається. 
 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

Шпак В. А., 

д.е.н., професор, 

професор кафедри  

теорії бухгалтерського обліку 

Національна академія статистики, 

обліку та аудиту 

(м. Київ) 

 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК  В УКРАЇНІ 

 

    

 


