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Друкується за рішенням вченої ради Чернігівського національного технологічного універси-
тету (протокол № 11 від 27 листопада 2017 р.). 

 
Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи 

розвитку : ІІI Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів, 27 листопада 2017 р.) : тези 
доповідей. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 204 с. 

 
Збірник містить тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Бухгалтерський об-

лік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку». Висвітлено актуальні пи-
тання щодо проблем обліку, оподаткування, аналізу й аудиту в системі управління підприємством, а також роз-
глянуто національний та міжнародний досвід і напрями розвитку бухгалтерського обліку як науки та 
практичної діяльності.  

Видання орієнтоване на теоретиків та практиків, науковців, викладачів, аспірантів та студентів, а 
також зацікавлених в обміні досвідом наукових досліджень щодо проблем обліку, оподаткування, аналізу й 
аудиту в системі управління підприємством. 

Матеріали конференції представлено у авторській редакції. Відповідальність за зміст несуть автори. 
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