
Місце проведення конференції 
03041, Україна, м. Київ, 

вул. Героїв  Оборони, 11, 
Національний університет 

біоресурсів і природокористування 
України  

 
 

Час проведення конференції 
12 травня 2016 року 

 
 

Робота конференції  
 

12 травня 2016 р. 
9.30 – 10.00 – реєстрація учасників; 
10.05 – 10.30 – відкриття 
конференції; 
10.30 – 12.30 – доповіді учасників 
конференції; 
12.30 – 13.00 – підбиття  підсумків. 
 

Календар конференції  
 
до 29.04.2016 р. – прийом заявок на 
участь у конференції, тез доповідей, 
е-mail: oia616@ukr.net 
 
12.05.2016 р.– розміщення матеріалів 
на сайті кафедри 
http://nubip.edu.ua/node/12374 
 
до 30.06.2016 р.– розсилка ел. варіанту 
збірок тез доповідей  

Заявка  
на участь у Всеукраїнській 

студентській  науково-практичній 
конференції 

«Бухгалтерський облік, контроль 
та аналіз в управлінні 

господарською діяльністю та 
оподаткуванням підприємств» 

 
(усі поля є обов’язковими для заповнення) 

 
Прізвище _________________________ 
Ім’я_______________________________ 
По батькові________________________ 
Назвадоповіді_____________________ 
__________________________________ 
Секція____________________________ 
Повна назва ВНЗ___________________ 
__________________________________ 
Спеціальність______________________ 
Курс______________________________ 
E-mail_____________________________ 
Контактний телефон________________ 
Виступ на конференції (зазначити 
необхідне) 
 
                ТАК                             НІ 
 
Бронювання житла(зазначити необхідне) 
 
                ТАК                             НІ 
 
Заявка на участь у 
конференціїзаповнюєтьсяобов’язково та 
надсилається в електронній формі 
окремим файлом на адресу оргкомітету 
не пізніше вказаної дати.  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

(м. Київ) 
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту 

Кафедра статистики та економічного 
аналізу 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ім. Т. ШЕВЧЕНКА  

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ім. ВАДИМА ГЕТЬМАНА  
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ  

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ  

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ  
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ  
 
 

ЗАПРОШЕННЯ  
 
 

Всеукраїнська студентська науково-
практична конференція 

 
«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ 

ТА АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ 
ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА 
ОПОДАТКУВАННЯМ ПІДПРИЄМСТВ» 

 
12 травня 2016 р. 

 
 
 



Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, кафедра 
бухгалтерського обліку і аудиту та кафедра 
статистики та економічного 
аналізузапрошують Вас взяти участь у 
Всеукраїнській студентській науково-
практичній конференції «Бухгалтерський 
облік, контроль та аналіз в управлінні 
господарською діяльністю та 
оподаткуванням підприємств» 
 
Мета конференції – підвищення 
ефективності й якості наукових досліджень, 
підготовки фахівців аграрного сектора 
економіки України, глибокого вивчення 
сучасних проблем бухгалтерського обліку, 
аналізу та контролю й визначення 
пріоритетних аспектів подальшого розвитку 
науки 
 
Участь у конференції – БЕЗКОШТОВНА. 
 

Напрямки роботи конференції: 
 

1. Бухгалтерський облікяк основа 
інформаційного середовища розвитку 
підприємств (установ та організацій). 
2. Сучасний стан контролю та напрямки 
його реформування. 
3. Аналітично-прогнозне моделювання 
діяльності підприємств.  
4. Аудит ефективності використання 
активів. 
5. Система оподаткування та напрямки 
її вдосконалення. 
 
Наукові доповіді учасників (тези) будуть 
розміщені на сайті кафедри 
бухгалтерського обліку і аудиту в 
електронній збірці тез доповідей. 

Збірка тез доповідей і програма 
конференції учасникамнадсилаєтьсялише 
в електронному вигляді у форматі pdfна 
зазначену в заявці ел. адресу. 

 
Умови участі у конференції  

Для участі у конференції необхідно до  
29 квітня 2016 року надіслати на 
електронну пошту кафедри 
бухгалтерського обліку і аудиту 
oia616@ukr.net: 
- заявку на участь у конференції 
(Заявка_Синиця_1), (1 – номер секції); 
- тези, оформлені відповідно до 
вимог(Тези_Синиця_1), (1 – номер 
секції); 

 
Доповідачі повинні підготувати короткий 
огляд результатів дослідження у вигляді 
презентації у програмі MSPowerPoint за 
такими вимогами:  
1) актуальність теми дослідження 
(постановка проблеми); 
2) рівень дослідження в економічній 
літературі; 
3) зміст і напрямки дослідження; 
4) висновки та пропозиції; 
5) кількість слайдів – не більше 10. 
 
Робочі мови конференції:українська, 
російська, англійська. 
 
За інформацією звертатись до 
секретаря оргкомітету: 
Ілона Володимирівна Мельниченко, 
тел.: 067 778 87 90,e-mail: oia616@ukr.net 

 
 
 

Вимоги до оформлення тез: 
Доповіді у вигляді тез подаються в електронному 
вигляді обсягом 3 стор. формату А-4: 
- текстовий редактор Word (версія 6.0 або вище), 
TimesNewRoman 12 pt через 1 інтервал;  
- поля: ліве – 30, верхнє та нижнє – 20, праве –  
10 мм;  
- заголовок друкується великими літерами 
посередині;  
- через 1,5 інтервала, посередині – прізвища та 
ініціали авторів, науковий ступінь;  
- через 1 інтервал – назва закладу (установи) та 
міста;  
- через 1,5 інтервала – текст доповіді (тез); 
- через 1,5 інтервала – список використаних джерел 
(не більше 5-ти); 
- назва файлу повинна відповідати прізвищу першого 
співавтора та номеру секції (Тези_Синиця_1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Матеріали, що не відповідають 
пред’явленим вимогам, оргкомітетом до 
розгляду не приймаються. 
 
 

Відповідальність за зміст та 
оформлення тезнесутьодночасно автор і 

науковий керівник 

Зразок оформлення доповідей у вигляді тез 
 

ОБЛІКОСНОВНИХЗАСОБІВ: СТАН І 
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ 

 
О. В. Синиця, д.е.н., професор; А. П. Синиця, 

студент 
 
 

Національнийуніверситетбіоресурсів і 
природокористуванняУкраїни, м. Київ 

 
Далі текст доповіді 
 
Список використаних джерел 


