ЗАЯВКА
на участь у IV Всеукраїнській науковопрактичній інтернет-конференції
«Облік і оподаткування: реалії та
перспективи»
Прізвище, ім’я, по-батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Місце роботи (навчання)
Посада
Назва доповіді
Номер секції
Поштова адреса
Номер телефону
Е-mail
Чи бажаєте взяти участь у:
- засіданні за круглим столом
- конкурс презентацій
За зміст, достовірність наведених фактів та
оригінальність
тез
автор
несе
особисту
відповідальність.
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ВАРТОСТІ В УКРАЇНІ
У сучасних умовах економічного
розвитку … [1, с. 18].
…
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Голова організаційного комітету:
Мацелюх Н.П. – директор Навчально-наукового інституту
обліку, аналізу та аудиту УДФСУ, д.е.н., професор.
Заступники голови організаційного комітету:
Рябчук О.Г. – заступник директора Навчально-наукового
інституту обліку, аналізу та аудиту з наукової роботи та
міжнародних зв’язків УДФСУ, к.е.н., доцент.
Мискін Ю.І. – голова Ради молодих вчених, доцент кафедри
обліково-аналітичних баз знань УДФСУ, голова Ради
громадської організації «Україна інтелектуальна», к.е.н., доцент.
Секретар організаційного комітету:
Нагибіна О.С. – заступник голови Ради наукового
товариства студентів Навчально-наукового інституту обліку,
аналізу та аудиту УДФСУ.
Члени організаційного комітету:
Лісовий А.В. – завідувач кафедри аудиту та економічного
аналізу УДФСУ, д.е.н, професор;
Осмятченко В.О. – завідувач кафедри бухгалтерського
обліку УДФСУ, д.е.н., професор;
Краєвський. В.О. – завідувач кафедри управлінського
обліку, бізнес-аналітики та статистики УДФСУ, д.е.н.,
професор;
Максименко І.А. – завідувач кафедри економічної теорії
УДФСУ, к.ф.н., доцент;
Чубай В.М. - доцент кафедри обліку та аналізу Інституту
економіки і менеджменту Національного університету
«Львівська політехніка», Головний редактор науковоаналітичного журналу «Наша перспектива», к.е.н., доцент;
Мартиненко В.В. – заступник директора Навчальнонаукового інституту обліку, аналізу та аудиту з навчальнометодичної роботи УДФСУ, к.е.н., доцент;
Шевчук С.В. – заступник голови Ради громадської
організації «Україна інтелектуальна», заступник голови Ради
молодих вчених, доцент кафедри фінансових ринків УДФСУ,
к.е.н.;
Савченко А.М. – заступник завідувача кафедри аудиту та
економічного аналізу з організаційної та методичної роботи
УДФСУ, к.е.н., доцент;
Колісник О.П. – доцент кафедри бухгалтерського обліку
УДФСУ, к.е.н., доцент;
Скасків Л.В. – доцент кафедри вищої математики УДФСУ,
к.ф.-м.н., доцент;
Слинявчук Ю.І. – голова Ради наукового товариства
студентів Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та
аудиту УДФСУ.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
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www.nusta.edu.ua
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реалії та перспективи»
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Шановні науковці!
Запрошуємо Вас взяти участь у ІV Всеукраїнській
науково-практичній інтернет-конференції «Облік
і оподаткування: реалії та перспективи», яка
відбудеться 8-10 квітня 2019 року.
До участі в конференції запрошуються науковці,
серед яких: науково-педагогічні працівники
навчальних закладів, наукові співробітники,
аспіранти, докторанти, а також фахівці, які
працюють на підприємствах, в організаціях та
установах, представники органів місцевого
самоврядування та державних органів влади, що
займаються вирішенням проблем обліку та
оподаткування в Україні, студенти.
Мета конференції полягає в теоретичному
узагальненні наукових досліджень та розробці
практичних рекомендацій щодо удосконалення
обліку та оподаткування в Україні.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ
КОНФЕРЕНЦІЇ
Секція 1. Бухгалтерський облік як інформаційне
джерело контролю та аналізу.
Секція 2. Фінансово-економічне та обліковоаналітичне забезпечення управління підприємницькою
діяльністю.
Секція 3. Cтан та перспективи розвитку
аудиторської діяльності в Україні.
Секція 4. Державний фінансовий контроль: проблеми
та напрями удосконалення.
Секція 5. Контроль та прогнозування податкових
надходжень.
Секція 6. Облік і оподаткування: нормативно-правове
забезпечення.
Секція 7. Наукові теоретичні економічні знання та їх
роль у формуванні професіоналізму майбутніх
фахівців з обліку, аудиту та фінансів.
Секція 8. Економіко-математичні методи в оцінці
макро- і мікроекономічних процесів.
Секція 9. Сучасні проблеми теорії ймовірностей.

Для участі в роботі конференції необхідно
до 25 березня 2019 року включно надіслати на
електронну адресу:
4_internet_conference@ukr.net заявку про участь
(зразок додається), тези доповіді та копію
квитанції про сплату організаційного внеску.
Робочі мови конференції – українська, англійська,
німецька, польська, російська.

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
За
результатами
конференції
на
сайті
www.nusta.edu.ua будуть оприлюднені тези
доповідей учасників та збірник матеріалів
конференції в електронній формі.

У рамках роботи конференції буде проведено:
- конкурс презентацій на тему: «Теоретичні та
практичні аспекти взаємозв’язку обліку та
оподаткування в Україні» (для участі у конкурсі
необхідно, разом з матеріалами конференції,
подати презентацію на електронну адресу
4_internet_conference@ukr.net).
Переможці
конкурсу будуть відзначені грамотами;
- засідання за круглим столом на тему: «Облік і
оподаткування:
проблеми
та
перспективи
розвитку», яке відбудеться 12 квітня 2019 року
о 12.00. в конференц-комплексі УДФСУ.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Організаційний
внесок
для
часткового
відшкодування витрат на проведення конференції
становить 60 гривень – для студентів, 100 гривень
– для інших учасників.

ПОЧАТОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
8 квітня о 10.00.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЛАТЕЖУ
Одержувач: Слинявчук Ю.І.
ЄДРПОУ: 14360570
МФО : 305299
Рахунок одержувача: р/р 5168 7573 1293 4591
Призначення платежу: плата за участь у
конференції П.І.Б. автора.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
1. До опублікування приймаються наукові праці,
які не друкувалися раніше.
2. Матеріали
повинні
бути
представлені
українською мовою (для громадян України);
англійською,
німецькою,
польською
або
російською для іноземних учасників.
3. Матеріали повинні бути підготовлені за
допомогою редактора MS Word. Аркуш формату
А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New
Roman, кегель – 14, інтервал – 1,5.
4. Обсяг тез повинен бути 2-4 сторінки.
Кількість авторів – не більше двох.
5. Загальна схема побудови тез:
 відомості про автора розміщаються праворуч:
напівжирним шрифтом, курсивом: прізвище,
ініціали; курсивом: назва ВНЗ – для кожного
автора; група – для студентів; науковий ступінь,
вчене звання – для науково-педагогічних
працівників;
 – відомості про наукового керівника (для
студентів та аспірантів): напівжирним шрифтом,
курсивом: прізвище, ініціали; курсивом: назва
ВНЗ, науковий ступінь, вчене звання;
 назва тез – великими літерами, по центру
(напівжирний шрифт);
 основний текст тез (таблиці та графіки
повинні бути згруповані).
6. Використання рисунків і таблиць у тезах
повинно бути мінімальним.
7. Використані
джерела
повинні
бути
пронумеровані відповідно до порядку їх
згадування в тексті, або за алфавітом. Посилання
на джерело і сторінки в ньому подаються в
квадратних дужках. Список використаних джерел
наводиться наприкінці тез згідно з встановленими
вимогами.
8. Роботи, що не відповідають вимогам, не
подані
у
встановлений
термін,
не
розглядатимуться.

