
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 
ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 
                   Обліково-економічний факультет 

 

Шановні студенти! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі III 

Всеукраїнської студентської науково-практичної 

конференції: 
«Облік, аналіз та аудит: інноваційні напрями 

теоретичних і практичних досліджень» 
яка відбудеться   20 квітня  2017 року. 
Метою конференції є дослідження науково-

практичних проблем обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування в інноваційних умовах. 
Тематичні напрями конференції: 

1. Актуальні проблеми інноваційного розвитку 

бухгалтерського обліку. 
2. Податкові розрахунки в системі 

бухгалтерського обліку підприємства. 
3. Сучасний розвиток теорії і практики аудиту в 

Україні. 

4. Інноваційні напрями теоретичних і практичних 

досліджень обліку в кредитних і бюджетних 

установах. 

5. Інноваційний розвиток аналізу суб’єктів  

господарювання. 
6. Перспективи застосування інформаційних 

систем і технологій в бухгалтерському обліку, аналізі 

та аудиті. 
7. Етика професійних бухгалтерів. 
 

 

 

Конференція буде проводитися у дистанційній 

формі шляхом публікації тез доповідей 

Мови конференції: українська, російська, 

англійська. 
  

  

ММааттееррііааллии  ккооннффееррееннццііїї  ббууддууттьь  ррооззммііщщеенніі  уу::  

1) інституційному репозитарії КНЕУ на сайті 

iRKNEU (http://ir.kneu.kiev.ua:8080/) в спільноті 

«Матеріали конференцій»; 

2) друкованому збірнику тез доповідей. 

 

Для своєчасного формування програми 

конференції і збірника матеріалів, прохання до 25 

березня 2017 року на електронну адресу:  
stud_konf_oio@ukr.net  – для учасників 1,2 секції; 
stud_konf_audit@ukr.net – для учасників 3 секції; 
kokbu@ukr.net - для учасників 4,5 секції; 
stud_konf_iso@ukr.net – для учасників 6 секції; 

kaf_buhoblik@ukr.net – для учасників 7 секції 
 

надіслати: 
- тези доповіді для публікації; 
- заявку на участь у конференції; 
- відскановану копію платіжного документа 

про оплату збірника тез доповідей; 
- рецензію наукового керівника. 
Tема листа – тези на конференцію.  
 

Назва файлу: Прізвище першого автора_номер 

секції_назва документу.doc (Сушко_3_тези.doc; 

Сушко_3_заявка.doc; Сушко _3_оплата.doc; Сушко 

_3_рецензія.doc;). 
 

Вартість збірника тез доповідей (організаційний 

внесок) становить 120 грн. Для іногородніх 

учасників – відправлення збірника тез через «Нова 

пошта» за рахунок отримувача. 
 

Реквізити для оплати збірника тез доповідей:  
Банк ПАТ КБ ПриватБанк;  
МФО  305299;  Код ЄДРПОУ 14360570;  
Призначення платежу: за участь у конференції, 

ПІБ учасника; 
для зарахування Матієнко-Зубенко Ірина Ігорівна,  
№ картки 5168745010360250. 
 

УМОВИ ПОДАННЯ ТЕЗ 

 Тези приймаються від студентів за умови – не більше 2-х 

авторів та 1-ї публікації. 

 Студент може бути автором (співавтором) лише 1-х тез. 

 Наукові керівники не можуть бути співавторами тез 

конференції. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 Обсяг тез наукової доповіді – 2 повних сторінки формату 

А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова. Береги: верхній, 

нижній, лівий, правий – 20 мм. Шрифт: гарнітура – Times 

New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,0; стиль 

– Normal (звичайний).  

 У верхньому правому куті зазначити прізвище, ініціали 

автора (жирним шрифтом), його статус (студент), 

факультет, курс, спеціальність, навчальний заклад, а також 

прізвище, ініціали, науковий ступінь, посада  наукового 

керівника 

 Нижче через рядок (великим жирним шрифтом) – назва тез 

доповіді. 

 Через рядок – основний текст.  

 Нижче через рядок – подається список використаних 

джерел  (Times New Roman, 12 курсив) згідно зі 

встановленими вимогами (див. „Бюлетень ВАК України”); 

посилання на літературу слід давати в квадратних дужках. 

Не використовувати гіперпосилання.  

 Абзац – 1 см. Сторінки тез без нумерації; не 

використовувати переносів.  

 Формули набирати по центру з використанням редактора 

Microsoft Office 3.0. Нумерацію формул робити в круглих 

дужках праворуч тексту. 

 Тези не повинні містить таблиць, рисунків, діаграм. 
Організаційний комітет має право відхилити тези, які не 

відповідають вимогам до оформлення. 

 

Зразок оформлення тез:  

Сушко А.О., 
студент ОЕФ, 4 курсу, спец. 6.030509 «Облік і аудит»,  

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 

Науковий керівник – Сахно А.І. – к.е.н.,  
доцент кафедри  аудиту  

 

ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА 

ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У 2017 РОЦІ 

 

Текст тез… 

 

Список використаних джерел 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ  

у III Всеукраїнській студентській 

науково-практичній конференції: 

«Облік, аналіз та аудит: інноваційні 

напрями теоретичних і практичних 

досліджень» 

яка відбудеться 

20 квітня  2017 року 

 

Прізвище _______________________________ 

Ім’я ____________________________________ 

По батькові _____________________________ 

 

Вищий навчальний заклад 

_________________________________________ 

Рік навчання______________________________ 

Група____________________________________  

 

Поштова адреса з індексом (для пересилання 

збірників) 

______________________________________ 

E-mail  ________________________________ 

Телефон_______________________________  

Секція_________________________________ 

 

Науковий керівник______________________ 

Назва доповіді (тема інформації)__________ 

______________________________________ 

Копія поштового переказу (платіжного 

доручення) про перерахування 

організаційного внеску додається. 

_________                               _________ 

     (дата)                                                (підпис) 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

Колот А.М. – голова, д.е.н, професор, проректор з науково-

методичної роботи; 

Бондар М.І. – заступник голови, д.е.н, професор, декан 

обліково-економічного факультету; 

Кіндрацька Л.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри 

обліку в кредитних і бюджетних установах та 

економічного аналізу; 

Кузьмінський Ю.А. – д.е.н., професор, завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку; 

Петрик О.А. – д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту; 

Шигун М.М. -  д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і 

оподаткування. 

 

Відповідальні оргкомітету за секціями 

конференції: 

Секція 1,2 – к.е.н., доцент кафедри обліку і 

оподаткування Федорченко О.Є. (тел.371-62-42) 

Секція 3 – д.е.н., професор кафедри аудиту   

Проскура К.П. (тел.371-62-54) 

Секція 4 – к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 

бюджетних установах та економічного аналізу 

Семениченко Ю.К.  

(тел.371-62-38) 

Секція 5 – к.е.н., професор кафедри обліку в 

кредитних і бюджетних установах та економічного 

аналізу Калабухова С.В.  

(тел.371-62-38) 

Секція 6 – к.е.н., доцент кафедри аудиту Матієнко-

Зубенко І.І. (тел.371-62-54) 

Секція 7 – д.е.н., професор, завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку Кузьмінський Ю.А.  

(тел.371-62-46) 

 

Адреса оргкомітету: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-Г, 

кабінети 24 (секція 7), 33 (секція 1,2), 43 (секція 4,5), 

53 (секція 3,6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


