
 
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ  УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ 

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 
 
 

ЗАПРОШЕННЯ 
 

на ХХ  ВСЕУКРАЇНСЬКУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ 
 

«РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, АУДИТУ ТА 

ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, 

ОРГАНІЗАЦІЯ»,  
присвячену пам’яті д. е. н., професора, 

 заслуженого діяча науки і техніки України О.С. Бородкіна 
 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у ХX Всеукраїнській науковій 

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

оподаткування в Україні: теорія, методологія, організація», присвячену 

пам’яті д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України О.С. 

Бородкіна. 

 

НАУКОВІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Секція 1. Удосконалення бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: 

досвід, проблеми, перспективи. 

Секція 2. Сучасний стан та перспективи розвитку системи оподаткування в 

Україні.  

Секція 3.  Звітність підприємств -  джерело інформаційного забезпечення 

контролю, аналізу та статистики. 

Секція 4. Управлінський облік, система контролінгу, прийняття рішень, 

оптимізація та прогнозування. 

Секція 5. Розвиток аудиту в сучасний період: проблеми, перспективи. 

Секція 6. Економічний та фінансовий аналіз в умовах глобалізації 

економіки. 

Секція 7. Сучасні тенденції та актуальні питання розвитку фінансової 

системи. 

Секція 8. Інформаційні системи та моделі управління економічною безпекою 

підприємств.  

Секція 9. Наступність у професійній підготовці майбутніх фахівців у ЗВО: 

стан, проблеми, перспективи.  

 



МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Об’єднати всіх зацікавлених науковців для спільного вирішення 

актуальних проблем обліку, аудиту та оподаткування в Україні. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  НАУКОВОЇ  КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Голова оргкомітету: 

Момотюк Л.Є., перший проректор  НАСОА, доктор економічних наук, 

професор.  

Заступник голови: 

Корінько М.Д., завідувач кафедри обліку, аудиту та оподаткування НАСОА, 

доктор економічних наук, професор. 

Члени оргкомітету: 

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

економічних наук, доцент; 

Куцик П.О., ректор Львівського торговельно-економічного університету (м. 

Львів), професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, 

доктор економічних наук, професор (за згодою); 

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

доктор економічних наук, доцент; 

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

доктор економічних наук, професор; 

Лубенченко О.Е., професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування 

НАСОА, доктор економічних наук, професор; 

Соколенко Л.Ф., 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; 

Мотузка О.М., завідувач редакційно-видавничого відділу НАСОА, кандидат 

економічних наук, доцент. 

 

Учений секретар конференції: 

 

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

НАСОА, кандидат економічних наук, доцент. 

 

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

українська, англійська 

 

Матеріали конференції публікуються у вигляді електронного збірника з 

присвоєнням ISBN та розміщуються на сайті НАСОА в розділі «Репозитарій» 

(http://194.44.12.92:8080/jspui/). 

 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

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

самостійного дослідження. 

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, 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. Матеріали, скановані, недбало оформлені, з грубим 

порушенням правил, оргкомітетом не розглядаються. Тези доповідей, які не 

відповідають вимогам або надіслані пізніше зазначеного терміну не 

розглядаються, при цьому оплата за участь у конференції не повертається. 

Про отримання тез буде повідомлено додатково.  

 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

Петраківський М.В., 

д.е.н., професор, 

професор кафедри  

 обліку, аудиту та оподаткування 

Національна академія статистики, 

обліку та аудиту 

(м. Київ) 

 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК  В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ 

 
[Текст] 

 

Список використаних джерел: 

 



 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 (066) 985 09 01; 

+38 (073) 143 48 66 . 

 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ:  

 29.04.2022р.  

 

1) прийом заявок на участь у конференції. 

Онлайн-форма: 

https://forms.gle/M1JHnP1PNnDSv6h76 

 

2) прийом тез доповідей. Назва файлу з тезами доповіді повинна відповідати 

прізвищу доповідача. Наприклад: Петраківський_Тези. 

 

 e-mail: scientific_conferencexx@ukr.net 

 

 10.05.2022 р. – оплата реєстраційного внеску: 
 

 

РЕКВІЗИТИ 

ДЛЯ ОПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ: 
 

Отримувач: Національна академія статистики, обліку та аудиту 

Р/р UA113052990000026006015007642  АТ КБ «ПриватБанк» м. Києва 

МФО 305299 Код ЄДРПОУ 04837462; 

Текст платежу: за організаційний внесок учасника  ХX  Всеукраїнської 

наукової конференції – повністю вказати ПІБ автора. 

 

Організаційний внесок кожного учасника – 150 грн., який покриває 

витрати, пов’язані з підготовкою робочих матеріалів конференції.                

Для докторів наук – одноосібних авторів тез публікація – безкоштовна. 

 

Сподіваємося на Вашу зацікавленість, участь і співпрацю. 

 

З повагою, Оргкомітет. 
 

 

https://forms.gle/kFREMW36hGbmMrdN8
https://forms.gle/M1JHnP1PNnDSv6h76
mailto:scientific_conferencexx@ukr.net

