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Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас прийняти участь у 

ІIІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції  

«Основні напрями удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та 

оподаткування в умовах євроінтеграції»,  

яка відбудеться 12 травня 2021 року 

 

До участі запрошуються викладачі, наукові співробітники, аспіранти, здобувачі 

наукових ступенів, студенти-дослідники України і зарубіжжя. 

 

Мета конференції: обмін інформацією, досвідом та результатами наукових 

досліджень з проблемних питань формування професійних компетенцій в 

підготовці фахівців економічного профілю та розвитку бухгалтерського обліку, 

аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Секція 1. Розвиток професійних компетенцій в підготовці фахівців 

економічного профілю. 

Секція 2. Вплив сучасних тенденцій розвитку суспільства на організацію та 

методику бухгалтерського обліку в Україні. 

Секція 3. Досвід та перспективи розвитку аудиту в умовах глобалізації та 

євроінтеграційних процесів. 

Секція 4. Державна податкова політика і система податків в Україні у контексті 

європейської інтеграції. 

Секція 5. Трансформація фінансово-кредитних відносин в умовах 

євроінтеграції. 

 

Форма участі у конференції: заочна, дистанційна. 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Голова: Мельник В.І., доктор технічних наук, професор, проректор з наукової 

роботи Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка 

 

Члени програмного комітету: Грідін О.В., кандидат економічних наук, доцент, 

директор Навчально-наукового інституту бізнесу і менеджменту Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка; 

Маренич Т.Г., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та 

аудиту Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка; 

Бруханський Р.Ф., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу 

Західноукраїнського національного університету; 

 

http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2/%D0%9A%D0%B0%D1%84%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D1%96%D1%81%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%86/dtppuvkei.PDF
http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2/%D0%9A%D0%B0%D1%84%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D1%96%D1%81%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%86/dtppuvkei.PDF


Позняковська Н.М., кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри 
обліку і аудиту Національного університету водного господарства та 
природокористування. 
Крюкова І.О., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і 
оподаткування Одеського державного аграрного університету; 
Плаксієнко В.Я., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавської державної 
аграрної академії; 
Пасько О.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і 
оподаткування, завідувач науково-дослідної частини Сумського національного 
аграрного університету. 
 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Для участі в конференції просимо надсилати матеріали до 10 травня 2021 року 
(включно).  
 

Участь у конференції безкоштовна. 
 

Електронні версії матеріалів (тези доповідей) подаються виключно 
електронною поштою на адресу: konf.oa.khntusg@gmail.com. 
 

Надіслані матеріали вважаються прийнятими за умови отримання від 
оргкомітету конференції підтвердження на e-mail учасника.  
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: 

➢ тези подаються у електронному варіанті у форматі .doc, редактор Microsoft 

Word з версії 2003 і новіші; 

➢ обсяг тез – 2-3 повних сторінки формату A5; 

➢ назва тез друкується великими напівжирними літерами по центру. Нижче, 

через інтервал, вирівнювання посередині напівжирним курсивом вказується: 

прізвище та ініціали автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, назва 

організації, яку представляє. Студенти і аспіранти на першому аркуші, внизу в 

примітці, вказують інформацію про наукового керівника: прізвище, ініціали, 

науковий ступінь та вчене звання, посаду. 

➢ шрифт Tіmes New Roman, розмір шрифту – 11 кегль, абзацні відступи 

повинні бути однаковими у всьому тексті та призначені автоматично, інтервал 

між рядками – 1, поля: праве, ліве, верхнє, нижнє – 20 мм; 

➢ абзац – 1,25; сторінки тез без нумерації; переноси не використовуються; 

➢ кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана, таблиця – мати 

назву; 

➢ формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation 

і нумерувати у круглих дужках;   

➢ список використаних джерел: розмір шрифту – 11 кегль (посилання в тексті 

на кожне джерело обов’язкове), друкується в кінці статті (оформлення списку 

використаних джерел повинно відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015). Список 

використаних джерел продовжується підряд. Перша цифра – номер джерела у 

списку використаних джерел, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер 

сторінки розділяються комою з пробілом, номер джерела крапкою з комою, 

наприклад: [4], [5, с. 123], [6; 10]. Автоматичні посилання по тексту заборонені. 



Приклад оформлення матеріалів: 
 

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЩОДО ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
Ляшенко А. Р., студентка*, 

Харківський національний технічний університет  

сільського господарства імені Петра Василенка 

 
Основний текст, основний текст [1, с. 45]. 

 

Таблиця 1 

Назва таблиці 

     

Шрифт Tіmes New Roman, кегль – 10 пт., інтервал між рядками – 1 

........ 

Рис. 1. Назва рисунку 

Джерело: розроблено автором на основі [3]. 

 

Література. 

1. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом 

Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 635. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-13?lang=ru#Text.  

2. Малій О. Г. Фінансовий аналіз. Курс лекцій. Харків: ХНТУСГ, 2018. 163 с. 

3. Кручак Л. В. Аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості суб’єкта 

господарювання. Економічний аналіз. 2016. Том 25. № 2. С. 93-98. 

 
*Науковий керівник – Маренич Т. Г., д.е.н., професор 

 

Текст матеріалів повинен бути вичитаний та перевірений автором і науковим 

керівником (для аспірантів та студентів). 

Оргкомітет залишає за собою право редагувати, скорочувати і відхиляти 

надіслані матеріали, які не містять нової наукової інформації або не 

відповідають наведеним вимогам чи порушують академічну доброчесність. 

Відповідальність за зміст та унікальність поданого матеріалу несе автор. 

 

Матеріали конференції будуть розміщені на web-ресурсі науково-практичних 

конференцій університету за електронною адресою: www.new.khntusg.com.ua і 

видані окремим електронним збірником, який буде розіслано учасникам 

конференції, а також до провідних ЗВО та науково-технічних бібліотек. 

 

Електронні версії матеріалів конференцій будуть відправлені до 01 червня 

2021 року. 

 

Адреса оргкомітету та проведення конференції: 

61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44, Харківський національний технічний 

університет сільського господарства імені Петра Василенка, кафедра обліку та 

аудиту, ауд. 307, тел. +38-(067)-777-88-74 (Рижикова Наталія Іванівна), e-mail: 

konf.oa.khntusg@gmail.com 

 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ! СПОДІВАЄМОСЯ НА ПЛІДНУ 

СПІВПРАЦЮ! 


