
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

про проведення всеукраїнського круглого столу  

«Облік,  аудит та оподаткування в умовах 

євроінтеграції» 

 

      Дата проведення круглого столу: 19 квітня 2018 року 

 

Метою круглого столу є обговорення новітніх тенденцій, проблематики та 

перспектив розвитку вітчизняної системи обліку, аудиту та оподаткування 

діяльності суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції. 

В програмі круглого столу: 

Виступи провідних спеціалістів у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та 

аналізу, представників фахових періодичних видань, викладачів та  аспірантів з 

наступних проблем: 

1. Конвергенція національних моделей обліку та аудиту у процесі 

європейської інтеграції України. 

2. Трансформація обліку та аудиту в умовах наближення діяльності 

українських підприємств до світових стандартів ведення бізнесу. 

3. Удосконалення інструментарію обліку та аудиту з метою 

підвищення ефективності реформування системи оподаткування. 

4. Інформаційні технології в удосконаленні обліку, аудиту та 

оподаткування діяльності суб’єктів господарювання. 

5. Перспективи покращення професійної підготовки фахівців за 

спеціальністю «Облік і оподаткування». 
 

Час проведення круглого столу:  

Реєстрація учасників          09.30 – 10.00 

Засідання  круглого столу         10:00 - 13:00  

Кава-брейк         13.00 – 13.30 

Продовження засідання  круглого столу 13:30 - 15:30  

Підведення підсумків         15:30 – 16:00 

 

Робочі мови круглого столу — українська. 

 

Місце проведення круглого столу: Київський національний торговельно-

економічний університет, корпус Д, ауд. 221 (м.Київ, вул. Кіото, 21). 

 

 



ЗАЯВКА 

на участь у всеукраїнського круглому 

столі «Облік,  аудит та оподаткування 

в умовах євроінтеграції» 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

___________________________________ 

Місце роботи 

___________________________________ 

Контактна інформація: 

Тел.: ____________________________ 

Факс: ___________________________ 

е-mail: __________________________  

Бажаю: 

виступити з доповіддю          

взяти участь в обговоренні   

 

Назва доповіді (для включення до 

програми круглого столу) 

___________________________________

___________________________________ 

 

Потреба в мультимедійному 

забезпеченні: так_____  ні_____ 

Потреба в гуртожитку* (вказати дату та 

час приїзду та від’їзду) 

 

* Розміщення учасників у гуртожитку 

університету відбувається за власний рахунок 

 

 

Організаційний комітет  

круглого столу 

 

Сопко В.В. завідувач кафедри обліку 

та оподаткування КНТЕУ, д.е.н., 

професор 

Назарова К.О.  завідувач кафедри 

фінансового аналізу та аудиту 

КНТЕУ, д.е.н., доцент 

Фоміна О.В.  професор кафедри 

обліку та оподаткування КНТЕУ, 

д.е.н., доцент 

Король С.Я. доцент кафедри обліку 

та оподаткування КНТЕУ, д.е.н., 

доцент 

Мошковська О.А. доцент кафедри 

обліку та оподаткування КНТЕУ, 

д.е.н., доцент 

Бартоломей Ніта завідувач кафедри 

теорії бухгалтерського обліку та 

фінансового аналізу Економічного 

університету у Вроцлаві, д.е.н., 

професор 

Кочар Джоана доцент кафедри теорії 

бухгалтерського обліку та 

фінансового аналізу Економічного 

університету у Вроцлаві, к.е.н. 

За додатковою інформацією звертатись:  

Августова Олена Олександрівна, старший викладач кафедри обліку та 

оподаткування, к.е.н 

моб. тел. 097-590-51-24 

Е-mail: avgustva.lena@gmail.com 
 

 

 

Сподіваємося на Вашу зацікавленість і співпрацю! 

 З ПОВАГОЮ, ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ! 


