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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Міжнародної науково-практичної конференції
«Облік, контроль та оподаткування в умовах глобалізації»

30 вересня 2021 року

Міжнародного форуму EFBM’2021
«ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. БІЗНЕС. УПРАВЛІННЯ»

Зміни. Адаптація. Нова економіка / Changes. Adaptation. New economy.
28 вересня-01 жовтня 2021 року

Мета конференції: ідентифікація та обґрунтування теоретико-методологічних,
організаційних та практичних аспектів сучасної парадигми облік, контролю та
оподаткування в умовах глобалізації економічних процесів.

Основні тематичні напрями конференції:
1. Формування сучасної парадигми обліку і звітності в умовах глобалізації
2. Модернізація системи зовнішнього та внутрішнього контролю діяльності

суб’єктів господарювання
3. Сучасні тенденції розвитку системи оподаткування діяльності суб’єктів

господарювання
4. Реформування системи бухгалтерського обліку і звітності у державному секторі

економіки
5. Удосконалення бухгалтерського обліку і звітності в умовах МСФЗ
6. Інтегрована звітність: сучасний стан та тенденції розвитку
7. Напрями удосконалення теорії та практики аудиту в Україні
8. Економічний аналіз бізнес-процесів в умовах глобалізації
9. Майбутнє професії бухгалтерів та аудиторів: виклики та можливості розвитку
10.Діджиталізація у сфері обліку, контролю, аудиту та оподаткування

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти,
представники органів законодавчої та виконавчої влади, підприємств і організацій та
всі зацікавлені особи.

Дедлайн подачі заявок і тез на конференцію 30 червня 2021 р.

Офіційні мови конференції: українська, англійська.



Передбачається видання матеріалів конференції у вигляді електронного збірника
матеріалів конференції.

Включення оргкомітетом учасників у програму Конференції відбудеться після
рецензування надісланих матеріалів.

Учасники конференції мають можливість опублікувати статтю у науковому
фаховому виданні «Вісник Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Економіка», яке індексується у міжнародних наукометричних базах даних
(Index Copernicus (ICV = 100,00), Google Scholar, DOAJ, RePEc, Наукова бібліотека
ім. М. Максимовича, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського та ін.).
Інформація про умови публікації на сайті: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/ .

Наукові статті необхідно надсилати за електронною адресою:
bulletin.economics@gmail.com.

Оргкомітет не бере зобов’язань щодо оплати вартості проживання та проїзду
учасників конференції.

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ТА РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для участі у Конференції необхідно до 30 червня 2021 року заповнити
електронну заявку на офіційному сайті Форуму (https://forms.gle/d8qivcVZAYhfDi1P6)
та прикріпити до заявки файл з анотацією та/або тезами доповіді у форматі *.doc.

Адреса оргкомітету конференції:
Кафедра обліку та аудиту, кім. 309, економічний факультет, Київський

національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Васильківська, 90-а, м. Київ,
03022, Україна.

Контактна особа: відповідальний секретар конференції к.е.н.,
ас. Михальська О.Л.

Початок роботи Форуму: 28 вересня 2021 р., о 10.00, реєстрація учасників з 9.00.
Тел./факс: +38(044) 431-04-65
E-mail: oblikaudit.knu@gmail.com

Організаційний внесок покриває витрати на проведення конференції та видання
електронного збірника матеріалів конференції. Оплата організаційного внеску 100 грн.
має бути здійснена до 30 червня 2021 р. Реквізити для оплати оргвнеску будуть надані
додатково.

* у програмі Форуму EFBM’2021 можливі зміни (слідкуйте за новинами на офіційному сайті
Форуму www.efbm.org)

Вимоги до оформлення анотації та матеріалів конференції:
1. Обсяг – 250-300 слів друкованого тексту для анотацій та до 3 сторінок для тез,

оформлення тексту в редакторі MS Word.

http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/
mailto:bulletin.economics@gmail.com
https://forms.gle/d8qivcVZAYhfDi1P6
http://www.efbm.org


2. Усі поля – 20 мм. Відступ на абзац – 1,25 мм (не користуватися кнопкою табуляції).
3. Шрифт: Times New Roman – 14, міжрядковий інтервал 1,0.
4. Вказати українською та англійською мовами:

- у верхньому правому кутку – прізвище та ім’я автора (напівжирним шрифтом),
науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (повністю);

- через 1 інтервал – назву доповіді (по центру, великими літерами, напівжирним
шрифтом);

- через 1 інтервал (з абзацу) ключові слова (не більше 8 слів напівжирним
шрифтом); текст анотації та/або тез.

5. Посилання на використані джерела даються по тексту у квадратних дужках –
[4, с. 5].

6. У тексті допускаються рисунки, таблиці – не більше 1. Рисунки слід виконувати
розміром не менше 60×60 мм і не більше 110×170 мм у форматі *jpg, *bmp.

7. Список використаних джерел – в кінці тексту, через 1 інтервал після закінчення
тексту (напівжирним шрифтом, розташування по центру: «Список використаних
джерел»). Бібліографічний опис джерел оформлюється згідно з ДСТУ.
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Сподіваємося на Вашу участь у роботі  конференції
та бажаємо успіхів!

З повагою, оргкомітет




