
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, квитанції 

Квитанція_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, присвяченій 100-річчю  Chartered 

Institute of Management Accountants (СІМА) 

«Сучасні тенденції 

розвитку бухгалтерського обліку та 

оподаткування в Україні: 

глобальні виклики – управлінські рішення» 

 

Прізвище ____________________________ 

Ім’я _________________________________ 

По-батькові __________________________ 

Науковий ступінь _____________________ 

Вчене звання _________________________ 

Курс навчання (для здобувачів)__________ 

Організація (повна назва) ______________ 

______________________________________ 

Приїзд (необхідне підкреслити):   
         планую              не планую 

Планую (необхідне підкреслити): 
- друк тез; 

- виступити з доповіддю; 

- прийняти участь як слухач. 

Адреса _______________________________ 

Е-mail ________________________________ 

Контактний телефон___________________ 

 

Заявку, тези та квитанцію про сплату необхідно 

надіслати до 20 березня 2019 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 
Електронна пошта: nudpsu_oblik@ukr.net 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ 

СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT 

ACCOUNTANTS  

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ОБЛІКУ, 

АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ 

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

 

 

ВВссееууккррааїїннссььккаа  

ннааууккооввоо--ппррааккттииччннаа  ккооннффееррееннццііяя,,  

ппррииссввяяччееннаа  110000--ррііччччюю  

  CChhaarrtteerreedd  IInnssttiittuuttee  ooff  MMaannaaggeemmeenntt  

AAccccoouunnttaannttss  ((ССІІММАА))  

 

««ССууччаасснніі  ттееннддееннццііїї    

ррооззввииттккуу  ббууххггааллттееррссььккооггоо  ооббллііккуу  ттаа  

ооппооддааттккуувваанннняя  вв  УУккррааїїнніі::    

ггллооббааллььнніі  ввииккллииккии  ––  ууппррааввллііннссььккіі  рріішшеенннняя»»  

 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

 

2299  ббееррееззнняя  22001199  рр..  

  

 

м. Ірпінь 

 

 

mailto:nudpsu_oblik@ukr.net


Університет ДФС України 

Chartered Institute of Management Accountants 

Навчально-науковий інститут обліку,  

аналізу та аудиту 

Кафедра бухгалтерського обліку 
запрошують Вас взяти участь  

у Всеукраїнській науково-практичній конференції  

«Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та 

оподаткування в Україні: глобальні виклики – 

управлінські рішення», 
яка відбудеться 29 березня 2019 р. 

 

ПРЕЗИДІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

Голова: 

Пашко П.В. - ректор Університету ДФС України, 

д.е.н., професор 

Заступники Голови:  

Мацелюх Н.П. – директор Навчально-наукового 

інституту обліку аналізу та аудиту Університету ДФС 

України, д.е.н., професор; 

Осмятченко В.О. – завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку, Університету ДФС України, 

д.е.н., професор; 

Вовчук Н.І. – офіційний представник CIMA в Україні, 

к.пед.н.  

 

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:  

Шевчук О.А. – перший проректор з навчально-

методичної та виховної роботи Університету ДФС України; 

д.е.н., професор; 

Бондар М.І. - декан факультету обліку та податкового 

менеджменту Київського національного університету 

імені Вадима Гетьмана, д.е.н., професор; 

Пилипенко А.А. - завідувач кафедри бухгалтерського 

обліку, Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця, д.е.н., професор; 

Легенчук С.Ф. - завідувач кафедри обліку і аудиту 

Житомирського державного технологічного 

університету, д.е.н., професор; 

Лісовий А.В. – завідувач кафедри аудиту та 

економічного аналізу Університету ДФС України, д.е.н., 

професор; 

Краєвський В.М. – завідувач кафедри управлінського 

обліку, бізнес-аналітики та статистики Університету 

ДФС України, д.е.н., професор; 

 

Мискін Ю.І. – Голова Ради молодих вчених, доцент 

кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та 

статистики Університету ДФС України, к.е.н., доцент; 

Рябчук О.Г. – заступник директора з наукової роботи 

та міжнародних зв`язків Навчально-наукового інституту 

обліку аналізу та аудиту Університету ДФС України, 

к.е.н., доцент; 

Жидєєва Л.І. – 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; 

Колісник О.П. – доцент кафедри бухгалтерського 

обліку Університету ДФС України, к.е.н., доцент; 

Олійник В.С. – ст. викл. кафедри бухгалтерського 

обліку Університету ДФС України, к.е.н. 

 

До участі в конференції запрошуються науковці, 

докторанти, викладачі ВНЗ, аспіранти, практики,  

здобувачі вищої освіти другого (магістерського) та 

першого (бакалаврського) рівнів.  

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Облік як інформаційне джерело  прийняття 

управлінських рішень. 

2. Актуальні питання бухгалтерського обліку та 

оподаткування підприємницької діяльності. 

3. Digital-технології в обліку, аналізі, аудиті і 

оподаткуванні: світові тенденції – українські реалії. 

4. Професійність фахівців у сфері бухгалтерського 

обліку та її досягнення. 

 

Умови участі у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції:  
Термін подання заявок та тез доповіді – 

до 20 березня 2019 р. 

Для включення тез до збірника необхідно відправити 

на адресу оргкомітету (на електронну адресу: 

nudpsu_oblik@ukr.net): 

 заявку на участь у роботі конференції; 

 файл з текстом доповіді; 

 копію квитанції про сплату організаційного 

внеску.  

Організаційний внесок включає витрати на 

проведення конференції та друк збірника тез доповідей 

становить 150 грн. за кожного учасника.  

Організаційний внесок необхідно перерахувати за 

наступними реквізитами: 

Номер карти «Приватбанку» для поповнення: 

5168757349628109.  

Одержувач: Олійник В.С. 

Призначення платежу: за участь у конференції П.І.Б. 

автора. 

 

РЕЄСТРАЦІЯ 
Всеукраїнська науково-практична конференція 

відбудеться у конференц-залі Університету державної 

фіскальної служби України за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Університетська, 31. 

 

Реєстрація учасників – 10:30  

Початок роботи конференції  – 11:00  

Перерва (кава-брейк) – 13:00  

Робота за тематичними напрямами – 13:30  

Закінчення роботи конференції – 16:00 

 

 

ПРОЇЗД 
Від залізничного вокзалу м. Ірпінь маршрутним таксі 

№ 7 чи автобусом № 6 до зупинки «Податкова академія». 

Від ст. метро «Академмістечко» (м. Київ) маршрутним 

таксі № 379, 422 до зупинки «Податкова академія». 

 

Витрати на проїзд, харчування та проживання учасники 

Всеукраїнської науково-практичної конференції несуть 

самостійно. 

 

 

 

Приклад оформлення тез доповіді 

 

О.П. Колісник, к.е.н., доцент 

(Університет ДФС України) 

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ 

ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА   

 

Формування облікової політики підприємства є 

досить складним і водночас важливим 

процесом………….…………………………………… 

 

 

Список використаних джерел 
 


