
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ  
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 

 
Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 №1457 

«Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 
галузей і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» (далі – Конкурс) 
Національний університет «Чернігівська політехніка» призначено базовим 
закладом вищої освіти для проведення ІІ туру Конкурсу зі спеціальності 
«Облік і оподаткування». 

Заключний (другий) етап другого туру Конкурсу у вигляді підсумкової 
науково-практичної конференції (в режимі відеоконференції) відбудеться 
14-16 квітня 2021 року. 

Конкурс буде проходити на базі кафедри бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту Національного університету «Чернігівська 
політехніка». 

До участі в Конкурсі запрошуються здобувачі вищої освіти, які здобувають 
вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра у закладах вищої освіти 
України незалежно від форм власності та підпорядкування, в тому числі 
іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих закладах, студенти 
вищих навчальних закладів інших країн. 

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи здобувачів 
вищої освіти з актуальних проблем спеціальності «Облік і оподаткування» (від 
одного закладу вищої освіти не більше трьох робіт), які є пошуковими за 
своїм характером, мають наукове та прикладне значення, не мають відзнак 
НАН України та органів державної влади, інших конкурсів. 

Роботи, що подаються на Конкурс, повинні бути оформлені відповідно до 
вимог, викладених в «Положенні про Всеукраїнський конкурс студентських 
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей» (затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 №605 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17#Text): 

- текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1.5, 
кегль 14, аркуш формату А4 (210×297 мм), поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, 
верхнє і нижнє – по 20 мм; 

- обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без 
урахування додатків та переліку використаних джерел; 

- наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки 
шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної 
літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, 
використану методику дослідження та загальну характеристику роботи; 

- наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у 
разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами; 

- наукові роботи виконуються українською мовою, подаються в 
друкованому вигляді та на електронних носіях; 



- у конкурсних роботах, а також в інших супровідних документах 
прізвища, ініціали автора та наукового керівника, назва закладу вищої освіти 
замінюються відповідним шифром (шифр – не більше двох слів); 

- відомості про автора (включно з електронною адресою) та наукового 
керівника, а також, за наявності, копії патентів, наукових статей, тез доповідей 
на наукових конференціях автора тощо подаються в окремому запечатаному 
конверті, на якому вказують шифр роботи. 

До Конкурсу допускаються наукові роботи, які мають не менше 75% 
оригінального тексту, що має бути підтверджено довідкою про відсутність 
плагіату у науковій конкурсній роботі та Звітом про технічну перевірку роботи 
(звітом подібності). 

Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог, до участі у 
Конкурсі не допускаються та за рішенням галузевої конкурсної комісії 
знімаються з розгляду. 

Роботи необхідно надсилати до 15 лютого 2021 року (за поштовим 
штемпелем) з позначкою «На конкурс студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Облік і оподаткування»» за адресою: Національний університет 
«Чернігівська політехніка», вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035.  

Також необхідно надіслати електронний варіант роботи (формат Adobe 
Acrobat (*.pdf) або Word (*.doc, *.docx, *.rtf) на електронну адресу: 
konkurs071@stu.cn.ua 

За результатами першого етапу (рецензування наукових робіт) авторам 
кращих робіт галузева конкурсна комісія надсилає запрошення (у тому числі на 
електронну пошту автора) для участі у підсумковій науково-практичній 
конференції (не пізніше ніж за два тижні до дати її проведення) для наукової 
доповіді та захисту роботи. 

Здобувачі вищої освіти, які братимуть участь у Конкурсі, мають право 
безкоштовно подати тези до електронного збірника І Міжнародної науково-
практичної конференції молодих учених «Стратегічні орієнтири сталого 
розвитку в Україні та світі» (14 травня 2021 р., НУ «Чернігівська політехніка»). 

 
 

  



Вимоги до оформлення тез доповіді 
 

Обсяг: до 2-х сторінок тексту формату А-4. 
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 використаних джерел наводиться в кінці тез доповіді з 

обов'язковим посиланням по тексту в квадратних дужках, а також має бути 
оформлений у відповідності до вимог ДСТУ 8302:2015 

Обов’язково в тезах зазначаються: УДК, прізвище, ініціали, посада 
автора, місце роботи (навчання), назва тез, ключові слова, для здобувачів вищої 
освіти та аспірантів обов’язково зазначається ПІБ наукового керівника, його 
місце роботи та посада. 

 
Приклад оформлення тези 

 
УДК 657.1:658 
 
А. О. Чубикіна, здобувачка вищої освіти  
Науковий керівник: К. В. Гнедіна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів, Україна  
 

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Ключові слова: управлінський облік, система управлінського обліку, управлінські рішення, 

Звіт про управління 
Розвиток економіки країни залежить від фінансової стабільності вітчизняних 

підприємств, адже останні виконують свій обов’язок перед державою, сплачуючи податки 
 
Список використаних джерел: 1. Лень В.С. Управлінський облік: навч. посіб. Київ: 

Знання-Прес, 2006. 317 с. 
 

 
Кожен учасник Конкурсу може подати одну тезу на безкоштовній основі, 

надіславши її до 01 травня 2021 року на електронну адресу кафедри 
бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту НУ «Чернігівська 
політехніка» (тема листа: Конференція молодих учених): kafoa_dtu@ukr.net 

Приклад назв файлів: Dubovik_teza; Dubovik_karta. Формат файлу: *.doc. 
 
 

  



 
 
 
 
 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА 
І Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених  

«СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ» 
 
ПІБ  
Назва тези  
Заклад вищої освіти  
ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, 
посада наукового керівника 

 

Контактний телефон учасника  
E-mail учасника  
Чи брали участь у Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Облік і оподаткування»  
(НУ «Чернігівська політехніка», 2021 р.) 

 
  
Подаючи тези Ви погоджуєтесь і заявляєте про те, що тези написані для опублікування 
тільки у електронному збірнику за результатами роботи І Міжнародної науково-
практичної конференції молодих учених «Стратегічні орієнтири сталого розвитку в 
Україні та світі»  (14.05.2021, НУ «Чернігівська політехніка») та до цього часу не 
друкувалася в інших виданнях (не розміщалися в інших електронних збірниках); 
ознайомлені з вимогами до оформлення рукопису та оформлення списку використаних 
джерел; тези написані особисто  без порушення інтересів третіх осіб; тези пройшли 
перевірку на антиплагіат. Надаєте оргкомітету право на відтворення збірника матеріалів 
конференції (опублікування, оприлюднення, тиражування або інше розмноження) без 
обмеження тиражу примірників; право на поширення збірника будь-яким способом; право 
на публічне використання матеріалів конференції та демонстрацію їх в інформаційних, 
рекламних та інших цілях – ТАК. 

 


