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ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 

 

Запрошуємо вас взяти участь у ХXI Всеукраїнській студентській 

конференції на тему: «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: 

теорія, методологія, організація». 

 

Інформуємо, що конференція відбудеться дистанційно з використанням 

сервісу ZOOM.  Посилання  на онлайн-конференцію прийде на електронну 

пошту учасника, вказану при реєстрації.  

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА 

 

СЕКЦІЇ  СТУДЕНТСЬКОЇ  КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1. Національний та міжнародний досвід розвитку бухгалтерського обліку. 

2.  Напрями гармонізації системи бухгалтерського обліку та оподаткування в 

Україні. 

3. Фінансова звітність, як джерело інформаційного забезпечення контролю, 

аналізу та управління. 

4. Аудит і державний фінансовий контроль в Україні  проблеми та перспективи 

розвитку. 

5. Економічний та фінансовий аналіз діяльності підприємств: стан і стратегія 

розвитку. 



6. Управлінський облік у контексті сучасних концепцій менеджменту 

підприємства. 

7. Актуальні проблеми економіки, фінансів, інформатики. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  СТУДЕНТСЬКОЇ  КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Голова оргкомітету:  

Шульга С.В., проректор з науково-педагогічної та фінансово-економічної 

роботи НАСОА, доктор економічних наук, доцент; 

Члени оргкомітету:  

Зоріна О.А., завідувач кафедри обліку, аудиту та оподаткування НАСОА, 

доктор економічних наук, доцент (заступник голови); 

Петраковська О.В., доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування НАСОА, 

кандидат економічних наук, доцент (учений секретар);  

Пилипенко О.І., декан обліково-статистичного факультету НАСОА, доктор 

економічних наук, доцент;  

Каменська Т.О., професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування НАСОА, 

доктор економічних наук, доцент;  

Шевчук В.О., професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування НАСОА, 

доктор економічних наук, професор;  

Новіченко Л.С., доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування НАСОА, 

кандидат економічних наук, доцент;  

Мотузка О.М., доцент кафедри економіки та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, завідувач редакційно-видавничого відділу 

НАСОА, кандидат економічних наук, доцент;  

Горобець О.О., доцент кафедри статистики, інформаційних технологій та 

математичних методів в економіці, заступник завідувача редакційно-

видавничого відділу, кандидат економічних наук. 

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

українська, англійська, польська 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

1. Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати 

самостійного дослідження, її тези – грамотно написані та акуратно оформлені. 

2. Обсяг тез доповідей до 5-ти сторінок книжкового формату А4. 

3. Поля: верхнє – 2 cм.; ліве - 2 cм; праве – 2 cм.; нижнє – 2 cм.  

4. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14. 

5. Міжрядковий інтервал – 1,5. 

6. Заголовок – по центру, напівжирний, великими літерами. 

7. У правому верхньому куті – прізвище, ім’я, по-батькові автора, курс, назва 

та номер групи, назва ЗВО. Нижче прізвище, ім’я, по-батькові наукового 

керівника, його науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (без 

скорочень). 

8. Посилання та список використаних джерел відповідно до вимог ДСТУ 

8302:2015. 

 



УВАГА! Відповідальність за точність викладеного матеріалу покладається 

на автора. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не 

відповідають вимогам щодо оформлення, темі конференції або надійшли 

пізніше зазначеного терміну. 

 

Увага! До друку приймаються матеріали, 

які раніше не були опубліковані. 

 

Про отримання тез буде повідомлено додатково. 

 

ПРИКЛАД  ОФОРМЛЕННЯ  ТЕЗ 

Агапова А.О., 

здобувачка вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня, 

 спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ,  

освітньої програми «Облік, аудит та 

оподаткування» 

Національна академія статистики,  

обліку та аудиту 

Науковий керівник: 

к.е.н., доцент  

Петраковська О.В., 

доцент кафедри  

обліку, аудиту та оподаткування, 

Національна академія статистики, 

обліку та аудиту (м. Київ) 

 

ПРОБЛЕМИ  БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 НЕМАТЕРІАЛЬНИХ  АКТИВІВ  В УКРАЇНІ 

 

 [Текст] 

 

Список використаних джерел: 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові:  

Курс навчання: 

Контактний номер телефону (моб.): 

Адреса електронної пошти: 

Особиста участь (так або ні): 

Координатор конференції: 

Петраковська Олена Володимирівна, доцент кафедри обліку, аудиту та 

оподаткування НАСОА, кандидат економічних наук, доцент  

За детальною інформацією телефонуйте:  

+38 (044) 484 48 93; +38 (073) 143 48 66 (Viber).  



 

КОНТРОЛЬНА  ДАТА 

 10.03.2023 р. – прийом заявок та тез доповідей для участі в конференції 

 

                          e-mail: nasoaconference@gmail.com 

 

 

Сподіваємося на вашу зацікавленість і участь. 

 

Поширення цього запрошення вітається. 

 

З повагою, Оргкомітет. 

 


