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МЕТОДОЛОГІЧНА РАДА З БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ
ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ І
АУДИТОРІВ УКРАЇНИ
СПІЛКА АУДИТОРІВ УКРАЇНИ

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

«Бухгалтерський облік, оподаткування та
контроль в умовах міжнародної економічної
інтеграції», присвячена
60-річчю
кафедри обліку та оподаткування
10-11 жовтня 2019 року
КИЇВ–2019

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо вчених і провідних фахівців в
галузі
економіки,
бухгалтерського
обліку,
контролю,
аудиту,
фінансової
звітності,
оподаткування та суміжних дисциплін взяти участь
у всеукраїнській науково-практичній конференції
«Бухгалтерський облік, оподаткування та
контроль в умовах міжнародної економічної
інтеграції», яка відбудеться 10 - 11 жовтня 2019
року у Національному університеті біоресурсів і
природокористування України.
За підсумками конференції буде сформований
електронний (PDF) і друкований варіанти збірника
матеріалів конференції. Збірнику будуть надані
відповідні бібліотечні індекси УДК, ББK та
міжнародний стандартний книжний номер (ISBN).
Електронний
варіант
Збірника
буде
розміщено на сайті Національного університету
біоресурсів і природокористування України за
адресою: https://nubip.edu.ua/node/33915.
Для участі у конференції та публікації тез у
збірнику матеріалів необхідно в термін до 1 жовтня
2019 року надіслати на електронну адресу
оргкомітету (oia616@ukr.net) електронний варіант
тез доповіді, заявку на участь у конференції,
сканкопію квитанції про оплату організаційного
внеску. Тема листа: Конференція. Назва файлу
повинна відповідати прізвищу першого співавтора
латинськими літерами та номеру секції (наприклад,
Іванчук_Тези_1, Іванчук_Заявка_1.doc, Іванчук
_Квитанція_1.pdf.
РЕКВІЗИТИ
ДЛЯ
ОПЛАТИ
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ будуть відправлені

учасникам конференції одночасно з інформацією
оргкомітету щодо прийняття наданих матеріалів.
Організаційний внесок за участь у
конференції складає 75 грн (оргвнесок
передбачає отримання електронної версії збірника
тез і сертифікату). Плата за друкований
примірник збірника тез додатково становить
100 грн. та сертифікат − 10 грн.

Оргкомітет не бере зобов’язань щодо оплати
вартості проживання та проїзду учасників
конференції.
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Кваша Сергій Миколайович, проректор з
навчальної і виховної роботи Національного
університету біоресурсів і природокористування
України, професор, голова;
Діброва Анатолій Дмитрович, декан економічного
факультету Національного університету біоресурсів
і природокористування України, д.е.н., професор,
співголова;
Калюга Євгенія Василівна, завідувач кафедри
обліку
та
оподаткування
Національного
університету біоресурсів і природокористування
України, д.е.н., професор;
Гуцаленко Любов Василівна, професор кафедри
обліку
та
оподаткування
Національного
університету біоресурсів і природокористування
України, д.е.н., професор;
Бондар Микола Іванович, голова підкомісії з
обліку і оподаткування Науково-методичної комісії
з бізнесу, управління та права МОНУ, декан
факультету обліку та податкового менеджменту
КНЕУ імені Вадима Гетьмана, д.е.н., професор;
Задорожний
Зеновій-Михайло
Васильович,
проректор з наукової роботи Тернопільського
національного економічного університету, член
Методологічної ради з бухгалтерського обліку та
Ради з міжнародних стандартів фінансової звітності
при
Міністерстві фінансів України, д.е.н.,
професор;
Теловата Марія Теодозіївна, завідувач кафедри
обліку і оподаткування Національної академії
обліку, аудиту і статистики, д. п. н., професор;
Легенчук Сергій Федорович, завідувач кафедри
обліку і аудиту Житомирського державного
технологічного університету, д.е.н., професор;
Мельянкова Людмила Василівна, доцент кафедри
обліку
та
оподаткування,
к.е.н.,
доцент,
відповідальний секретар.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Секція 1. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах
світових інтеграційних процесів.
Секція 2. Контроль в умовах міжнародної
економічної інтеграції.
Секція 3. Трансформація економічного аналізу в
умовах міжнародних викликів.
Секція
4.
Обліково-контрольні
аспекти
оподаткування діяльності суб’єктів господарювання
Форма проведення: очна, заочна.
Робочі мови конференції: українська,
польська, російська.

англійська,

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
1. До друку приймаються наукові праці, які не були
опубліковані раніше.
2. Тези можуть бути написані однією з робочих мов
конференції
(українська,
англійська,
польська,
російська), обсяг яких не перевищує 3-х сторінок,
включаючи рисунки, таблиці та список використаних
джерел.
3. Тези доповіді повинні бути підготовлені у форматі
А4 за допомогою редактора МS Word. Поля – 2 см з усіх
сторін. Сторінки не нумеруються.
4. Структура тез доповіді (шрифт Тіmes New Roman,
кегель 14 рt, інтервал 1):
– УДК
– відомості про автора розміщуються праворуч:
напівжирним шрифтом, курсивом: прізвище, ініціали;
– курсивом: назва ВНЗ, посада, науковий ступінь, вчене
звання;
– заголовок (напівжирним шрифтом);
– основний текст тез;
– список використаних джерел.
5. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати
шрифт Тіmes New Roman, 14 рt, напівжирний. Всі
рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт.
Формули розташовувати по центру з нумерацію по
правому краю. При наборі формул використовувати
редактор
формул
МS
Office.
Забороняється
використовувати скановані об’єкти.
6. Список використаних джерел наводиться у кінці
тексту мовою оригіналу (не більше 5). Посилання на
джерело та сторінки у ньому подаються у квадратних
дужках (наприклад, [1, с.154]).

Відповідальність за зміст та унікальність
поданого матеріалу несе автор.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:
УДК
Іванчук І.І.
Одеський національний економічний
університет, к.е.н., доцент, доцент кафедри
обліку та оподаткування
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Текст Текст
Список використаних джерел
Учасники конференції мають можливість
опублікувати статті за підсумками роботи конференції у
фаховому
науковому журналі «Bioeconomics
and
agrarian business» (входить до Переліку наукових
фахових видань України, затверджено наказом МОН
України від 12.05.2015 № 528).
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Журнал «Bioeconomics and agrarian business»
включено до міжнародних наукометричних баз даних:
Index Copernicus, РІНЦ, Google Scholar, Ulrichsweb,
МIAR, BASE, ResearchBib, USJ, Scientific Indexing
Services, Аgris, EBSCO, DOAJ, RePEc.
Перед публікацією всі статті рецензуються
провідними вітчизняними та зарубіжними фахівцями членами редакційної колегії, а також проходять
літературне редагування в редакції журналу.
Після отримання підтвердження від редколегії про
прийняття статті до друку надаються реквізити для
сплати публікаційного внеску. Оргкомітет залишає за
собою право відхиляти матеріали, які не
відповідають вимогам щодо оформлення, темі
конференції або надійшли із запізненням.
Мови видання – українська та англійська.
Вимоги та умови публікації розміщені на веб-сайті:
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/sanu/index
Е-mail: viddil.nti@gmail.com

Адреса організаційного комітету:
03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11,
кафедра обліку та оподаткування,
Координатори конференції:
Мельянкова Людмила Василівна
моб. тел. 067-744-17-74
Дерев’янко Світлана Іванівна
моб. тел. 096-910-80-92
E-mail: oia616@ukr.net
ЗАЯВКА
на участь у роботі всеукраїнської науковопрактичної конференції «Бухгалтерський облік,
оподаткування та контроль в умовах міжнародної
економічної інтеграції»
Прізвище ______________________________
Ім’я ___________________________________
По батькові ____________________________
Науковий ступінь _________________________
Місце роботи/навчання___________________
Посада_________________________________
Науковий керівник (для аспірантів, здобувачів, студентів)
_______________________________________
Номер відділення ТК Нової Пошти (для пересилання
збірників)
______________________________________
E-mail ________________________________
Телефон ______________________________
Назва тез _____________________________
Секція________________________________
Виступ на конференції (підкреслити):
ТАК
НІ
Вкажіть день і час приїзду______________________
Вкажіть день і час від’їзду ______________________
Планую (підкреслити):
‒ друк збірника тез;
‒ збірник в pdf форматі надісланий електронною поштою

Сподіваємося на Вашу участь і співпрацю!

