ВИМОГИ
до оформлення тез доповідей
Приймаються до друку тези обсягом 3–4
сторінки формату А4, надруковані в
текстовому редакторі «Microsoft Word» та
оформлені відповідно до вимог:
1. Поля: верхнє, нижнє, ліве та праве – 2,
інтервал – 1,5; шрифт – «Times New
Roman»; кегль – 14.
2. У правому верхньому куті – прізвище, ім’я,
по батькові автора, науковий ступінь,
вчене звання, посада, організація – шрифт
звичайний, вирівняний праворуч.
3. Назву
тез
друкувати
прописними
літерами –
шрифт
звичайний,
напівжирний, вирівняний по центру.
4. Сторінки не нумеруються.
5. Посилання та список літератури оформляти
відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015
«Інформація
та
документація.
Бібліографічне
посилання.
Загальні
положення та правила складання».
6. Назва файлу повинна відповідати номеру
секції та прізвищу автора або першого
співавтора
(англійською
мовою),
наприклад: 1_Petrenko, Zayavka_ Petrenko
7. У тезах обов’язково вказати авторські
пропозиції (рекомендації) щодо обраної
тематики.

УЧАСТЬ У РОБОТІ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО КРУГЛОГО СТОЛУ
БЕЗКОШТОВНА

ПРИКЛАД
оформлення тез доповідей
Петренко Іван Дмитрович,
к.ю.н., доцент,
старший науковий співробітник,
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

Державна фіскальна служба України
Університет державної фіскальної
служби України
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
УПРАВЛІННЯ КООРДИНАЦІЇ АУДИТУ
ДФС УКРАЇНИ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ
ЕЛЕКТРОННОГО АУДИТУ ТА ШЛЯХИ
ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Текст
…
Список використаної літератури

ЗАЯВКА
про участь у круглому столі

Прізвище
Ім’я
По батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Організація (повна назва)
Е-mail
Контактний телефон
Тематичний напрям
Тема доповіді
Дата

Інформаційне
повідомлення
про проведення
науково-практичного
круглого столу

«ЕЛЕКТРОННИЙ АУДИТ:
СВІТОВІ НАДБАННЯ ТА
ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ»

26 жовтня 2018 року
м. Ірпінь

Шановні колеги!
Науково-дослідний інститут фіскальної політики
Університету державної фіскальної служби
України запрошує вас взяти участь у роботі
науково-практичного круглого столу

«Електронний аудит: світові надбання
та вітчизняні реалії»
Мета
круглого
столу:
здійснення
комплексного наукового розгляду сучасного
стану
організаційно-методичних
засад
проведення електронних перевірок в Україні
та світі; обговорення проблем та перспектив
розвитку е-аудиту в Україні та пошук
оптимальних рішень щодо можливостей його
впровадження в практичну діяльність ДФС
України.
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:
1. Теоретико-правові засади функціонування

інституту електронної перевірки;
2. Світова практика проведення е-аудиту;
3. Спеціалізовані бухгалтерські програми,
фінансова звітність, податкові аудиторські файли
або інші формати електронних даних як джерело
інформації для е-аудиту;
4. Спеціалізоване програмне забезпечення
аналізу даних як необхідна складова проведення
е-аудиту;
5. Вдосконалення контрольно-перевірочної
функції фіскальних органів шляхом впровадження
е-аудиту.
До участі в роботі науково-практичного
круглого столу запрошуються науковці та
фахівці сфера інтересів яких пов’язана з
проблематикою круглого столу.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
ГОЛОВА
Пашко Павло Володимирович,
д.е.н., професор, заслужений діяч науки і
техніки
України,
ректор
Університету
державної фіскальної служби України.
ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ:
Цимбал Петро Васильович,
д.ю.н., професор, заслужений юрист України,
проректор з наукової роботи Університету ДФС
України;
Коротун Володимир Іванович,
к.е.н., с.н.с., в. о. директора НДІ фіскальної
політики Університету ДФС України;
Данилова Ольга Миколаївна,
начальник відділу методології аудиту Управління
координації аудиту ДФС України.
ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:
Білецька Г. М. – завідувач відділу нормативноправового
супроводження
діяльності
фіскальних органів НДІ фіскальної політики,
к.ю.н.;
Подік І. І. – старший науковий співробітник
відділу нормативно-правового супроводження
діяльності фіскальних органів НДІ фіскальної
політики, к.е.н.
СЕКРЕТАРІАТ ОРГКОМІТЕТУ
Ковтунович Наталія Леонідівна – старший
науковий співробітник відділу нормативноправового супроводження діяльності фіскальних
органів НДІ фіскальної політики
тел.: (067) 287-52-83, 15-62.
e-mail: ndifp_2010@ukr.net.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
Науково-дослідний інститут фіскальної політики
Університету ДФС України,
вул. Університетська, 31, м. Ірпінь,
Київська обл., 08200.

УМОВИ УЧАСТІ У РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ
1. Термін подання заявок та тез доповідей –
до 19 жовтня 2018 року.
2. Заявку на участь та тези доповіді необхідно
надіслати на електронну адресу оргкомітету:
ndifp_2010@ukr.net.
3. Рукописи
тез
потрібно
ретельно
відредагувати. У разі недотримання вимог
до оформлення та термінів подання тез
оргкомітет залишає за собою право
відхилення їх від друку.
4. За
результатами
науково-практичного
круглого столу буде сформовано збірник
матеріалів.
Електронна
версія
буде
розміщена на офіційному сайті НДІ
фіскальної політики: ndi-fp.nusta.edu.ua
5. Робочі мови: українська, англійська.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
+38 (04597) 604-75
ndi-fp.nusta.edu.ua
ndi.fp.udfsu@gmail.com
26.01@nusta.edu.ua
facebook.com/NDIFP

