
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, навчально-науковий 

інститут, курс, група,  науковий керівник  

3. Назву тез друкувати великими жирними 

літерами симетрично до тексту. 

4. Посилання в тексті оформляються в 

квадратних дужках [3, с. 55] 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 тематичного напряму та 

прізвищу автора або першого співавтора 

(наприклад: для тез 1_Руденко, заявки  

Заявка_Руденко). 

 

Робоча мова конференції українська. 

 

Рукописи тез потрібно ретельно 

відредагувати. Тези, що не відповідають 

зазначеним вимогам, прийматися не будуть. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у кафедральній студентській 

науковій конференції  

«Удосконалення бухгалтерського обліку та 

оподаткування на сучасному етапі 

розвитку економіки України» 

 

Прізвище ____________________________ 

Ім’я _________________________________ 

По-батькові __________________________ 

Навчально-науковий інститут 

______________________________________ 

Курс _________________________________ 

Група ________________________________ 

Е-mail ________________________________ 

Контактний телефон___________________ 

 

 

 

Адреса оргкомітету: 08201, Київська обл., 
м. Ірпінь, вул. Університетська, 31 Університет 

ДФС України, кафедра бухгалтерського обліку. 

 
Електронна пошта: nudpsu_oblik@ukr.net 

 

Координатор:  Колісник Олена Пилипівна 

 
Контактні телефони: (050) 928-55-44; (098) 301-82-95   

 

 

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ 

СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ОБЛІКУ, 

АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ 

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

 
 

Кафедральна студентська наукова 

конференція  

«Удосконалення бухгалтерського обліку та 

оподаткування на сучасному етапі 

розвитку економіки України» 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

 

 

29 листопада 2018 р. 

 

 

 

 

м. Ірпінь



 
Шановні здобувачі вищої освіти! 

Університет ДФС України 

Навчально-науковий інститут обліку,  

аналізу та аудиту 

Кафедра бухгалтерського обліку 

запрошують Вас взяти участь  

у студентській науковій конференції  

«Удосконалення бухгалтерського обліку та 

оподаткування на сучасному етапі розвитку 

економіки України», 
яка відбудеться 29 листопада 2018 р. 

 

 

Голова організаційного комітету: 

Осмятченко В.О. – д.е.н., професор, завідувач 

кафедри бухгалтерського обліку Університету 

ДФС України 

 

Члени організаційного комітету: 

Жидєєва Л.І. – к.е.н., доцент, заступник 
завідувача кафедри бухгалтерського обліку з 

навчально-методичної роботи; 

Мазіна О.І. – к.е.н., доцент, заступник 
завідувача кафедри бухгалтерського обліку з 

наукової роботи; 

Артем`єва О.О. – к.е.н., доцент кафедри 

бухгалтерського обліку; 
Гуріна Н.В. – к.е.н., доцент кафедри 

бухгалтерського обліку; 

Колісник О.П. – к.е.н., доцент кафедри 
бухгалтерського обліку; 

Островерха Р.Е. – к.е.н., доцент кафедри 

бухгалтерського обліку; 

Сторожук Т.М. – к.е.н., доцент кафедри 
бухгалтерського обліку; 

Тесленко Т.І. – к.е.н., доцент кафедри 

бухгалтерського обліку. 
 

 
 

 

 

 

Тематичні напрями роботи конференції: 

1. Актуальні питання бухгалтерського обліку та 

оподаткування підприємницької діяльності. 

2. Бухгалтерський облік як інформаційне 

джерело контролю, аналізу та управління. 

3. Розвиток бухгалтерського обліку, аналізу та 

аудиту з використанням сучасних інформаційних 

систем і технологій. 

 

 
 Умови участі у кафедральній студентській  

науковій  конференції:  

Термін подання заявок та тез доповідей – 

до 20 листопада 2018 р. 

Для участі у студентській науковій конференції 

необхідно відправити на електронну адресу 

оргкомітету: nudpsu_oblik@ukr.net 

 заявку на участь у роботі конференції; 

 тези доповідей, які відповідають вимогам 

оформлення. 

До участі в конференції запрошуються  

здобувачі вищої освіти другого (магістерського) 

та першого (бакалаврського) рівнів.  

Участь у конференції безкоштовна. 

 

 

РЕЄСТРАЦІЯ 

Кафедральна студентська наукова конференція 

відбудеться в а.283 Університету державної 

фіскальної служби України за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Університетська, 31. 

 

Реєстрація учасників – 09.30 – 10.00. 

Початок роботи конференції  – 10.00.  

Закінчення – 14.00.  

 

 

Приклад оформлення тез доповіді 

 

О.М. Руденко,  
ННІ обліку, аналізу та 

аудиту 

Курс 6 
Група ОМО-17-1 

Науковий керівник: 

 _______________________ 

(науковий ступінь, 
посада, П.І.Б.) 

 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З 

РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ 

 
У процесі фінансово-господарської діяльності  

підприємств постійно виникає потреба у 

проведенні розрахунків з своїми контрагентами 
………. 

 

Список використаних джерел 
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