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«Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: 
сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» 
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Шановні колеги! 
Інформуємо Вас про проведення 11 грудня  

2015 року на базі Чернігівського національного 
технологічного університету I Міжнародної 
науково-практичної конференції “Бухгалтерський 
облік,оподаткування, аналіз і аудит: сучасний 
стан, проблеми та перспективи розвитку” 
(заочна форма), з нагоди 55-річчя Чернігівського 
національного технологічного університету. До 
участі в конференції запрошуються науковці, 
викладачі вищих учбових закладів, аспіранти, 
фахівці-практики, підприємці та студенти. 

Метою проведення заходу є обмін досвідом 
наукових досліджень щодо проблем обліку, 
аналізу і аудиту в системі управління 
підприємством. 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Національний та міжнародний досвід та 

напрями розвитку бухгалтерського обліку як 
науки та практичної діяльності; 

2. Обліково-аналітичне забезпечення 
звітності підприємств як основи для прийняття 
управлінських рішень на мікро- та макрорівнях; 

3. Економічний аналіз діяльності 
підприємств: стан та перспективи розвитку. 

4. Міжнародний та національний досвід 
організації, функціонування та розвитку аудиту. 

5. Обліково-аналітичне забезпечення 
економічної безпеки  підприємства. 

6. Оподаткування діяльності підприємств: 
проблеми та перспективи розвитку 

 
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Чернігівський національний технологічний 

університет. Адреса: 14027, м. Чернігів, вул. 
Шевченка, 95.  

Мова конференції: українська, російська, 
англійська 

 

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ 
До 7 грудня 2015 р. – прийом реєстраційних 

карток та матеріалів для участі  в конференції.  
11 грудня 2015 р. – проведення конференції. 

 

 
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Збірник тез доповідей матеріалів конференції  
буде розісланий на вказану у реєстраційній карті 
адресу для листування. 

 

Вимоги до оформлення тез доповіді 
Обсяг: до 2-ох сторінок тексту формату А4. 
Шрифт: Times New Roman, 12 кегль. 
Міжрядковий інтервал: одинарний. 
Вирівнювання:  по ширині. 
Параметри сторінки: абзац – 6.3 мм; поля – 20 

мм з усіх боків. 
Список літератури наводиться в кінці тез 

доповіді (оформлений за вимогами ВАК, див. 
Бюлетень № 5, 2009 р.) з обов'язковим посиланням 
по тексту в квадратних дужках. 

Обов’язково в тезах зазначаються: УДК, 
прізвище, ініціали, посада автора, місце роботи 
(навчання), назва тез, ключові слова. 

 

Приклад оформлення тези. 
УДК 657 
Сидоренко О.О., к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку 
Чернігівський національний технологічний університет, м. 
Чернігів, Україна  

 
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ 

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 

Ключові слова: облік, забезпечення, списання, зменшення, 
сторнування 

В процесі здійснення господарської діяльності у суб’єктів 
господарювання виникають зобов’язання. Одним з видів 
зобов’язань, згідно із П(с)БО 11 «Зобов’язання» є 
забезпечення. 

 
Список використаних джерел: 1. Лень В.С. 

Бухгалтерський облік в Україні: основи та 
практика. [навч. посібник] / В.С. Лень, В.В. 

Гливенко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 
608 с. 

 

Автори надсилають реєстраційну картку, тези 
та копію квитанції про оплату на електронну 
адресу оргкомітету не пізніше 7 грудня 2015 року 
(тема листа: Конференція): kafoa.dtu@gmail.com  
Приклад назв файлів: Dubovik_teza; Dubovik_karta; 
Dubovik_oplata. Формат файлу: doc. 

 

ОПЛАТА УЧАСТІ  
Реєстраційний внесок учасника, як з 

України, так і закордону: 100 гривень. 
Реквізити для оплати: Чернігівський 

національний технологічний університет. Код 
05460798 р/р 31256203206996 в ГУДКСУ у 
Чернігівській області МФО 853592. ІПН 
054607925261.  Призначення платежу: За участь 
у конференції ПІБ.  

На одну доповідь (незалежно від кількості 
авторів) висилається один авторський 
екземпляр збірника тез доповідей конференції.  

Учасники конференції можуть подати на 
публікацію наукову статтю у збірник “Проблеми і 
перспективи економіки та управління”, який 
включено до переліку наукових фахових видань, 
та наукометричної бази даних «РІНЦ SCIENCE 
INDEX». Інформація з приводу публікації статті 
знаходиться на Веб-сторінці: 

 http://ppeu.stu.cn.ua/?l=ua 
Координатор конференції: 
Сидоренко Олександр Олексійович, к.е.н, 

доцент  тел. +38097-440-75-53. 
Електронна адреса кафедри: kafoa_dtu@ukr.net 
Сподіваємося на Вашу зацікавленість і 

співпрацю! З повагою, Оргкомітет. 


