
Міністерство освіти і науки України 
Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти 
«Кам’янець-Подільський державний інститут» 

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування 
імені  С. Юрія 

запрошує Вас до участі у  
 

II Міжнародній  
 науково-практичній Інтернет-конференції 
студентів, аспірантів та молодих вчених 
пам’яті видатного українського вченого-

економіста Сергія Юрія 
 

«Розвиток фінансів, аудиту, бухгалтерського 
обліку та оподаткування: реалії часу» 

 
Мета конференції: обмін інформацією, 

досвідом та результатами наукових досліджень з 
проблемних питань розвитку бухгалтерського 
обліку, аудиту, фінансів та оподаткування, пошук 
шляхів впровадження їх наукових напрацювань в 
умовах євроінтеграції, цифровізації і глобалізації. 
 
До обговорення на конференції пропонуються 

питання: 
1. Стратегія розвитку обліку, аналізу, аудиту 

та оподаткування в умовах воєнного стану 
2. Управлінський облік, аналіз і контроль: 

вітчизнятий та міжнародний досвід  
3. Тенденції соціально-економічного розвитку 

України: сьогодення та перспективи 
4. Особливості діяльності фінансово-

кредитних установ в сучасних умовах 
5. Діджиталізація у сфері фінансів, організації 

бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту 
6. Розвиток обліку, фінансів і оподаткування в 

умовах євроінтеграції та глобалізації 
економіки. 

Організаційний комітет конференції 
 

Мар’ян Тріпак, ректор НРЗВО «Кам’янець-
Подільський державний інститут», Заслужений 
працівник освіти України, к.е.н., доцент, професор 
кафедри інклюзивної економіки, кібернетики і 
комп’ютерних наук 
Ірина Годнюк, к.е.н., доцент кафедри фінансів, 
обліку та оподаткування ім.С.Юрія 
Олег Коркушко, к.е.н., доцент кафедри фінансів, 
обліку та оподаткування ім.С.Юрія 
 
ТЕХНІЧНИЙ РЕДАКТОР 
Олександр Шевчук, к.п.н., викладач кафедри 
соціальної роботи, психології та соціокультурної 
діяльності ім. Т. Сосновської 
 

Контакти оргкомітету конференції: 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ  

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ  
«КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

ІНСТИТУТ»  
 

вул. Годованця, 13,  
м. Кам`янець-Подільський 

e-mail: kaf-fin-eco@ukr.net  
 
тел.  0974469255 Ірина Годнюк 
        0679860449  Олег Коркушко 

 
Робочі мови конференції:  
українська, англійська, польська 
 
 

Будемо раді Вашій участі у конференції! 
З повагою, Оргкомітет! 

Умови участі в конференції 
 
  

Для участі в конференції необхідно 
до 28 січня 2023 року надіслати на електронну 
адресу оргкомітету kaf-fin-eco@ukr.net 
1. Заявку на участь (за формою, що додається); 
2. Тези доповідей в електронному вигляді  
3. Файли назвати за прикладом: 
Petrenko_Zayava; Petrenko_Tezy. 

 
Всі матеріали направляються в 

електронному вигляді на адресу  
e-mail: kaf-fin-eco@ukr.net 

Після отримання матеріалів, їх перевірки на 
відповідність щодо вимог публікації й заповнення 
форми реєстрації, учасникам буде направлено 
повідомлення із підтвердженням участі у 
конференції.  

Форма участі в конференції: заочна 
(дистанційна) 

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА 
 

Доповіді будуть опубліковані 01 лютого у 
формі електронного збірника матеріалів 
конференції на сайті інституту  

 
За підсумками конференції будуть видані 

сертифікат учасника та збірник тез доповідей, 
які в електронному вигляді (у pdf форматі) будуть 
розіслані на електронні адреси учасників 
конференції. 
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ЗАЯВКА УЧАСНИКА 
 

II Міжнародної науково-практичної 
Інтернет-конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених 
 

«Розвиток фінансів, аудиту, бухгалтерського 
обліку та оподаткування: реалії часу» 

 
 

01 лютого 2023 р.  
м. Кам’янець-Подільський 

 
Посилання на форму заявки 

 
 

https://forms.gle/DHEXzgsk5XyXp6HH9 

Вимоги до оформлення матеріалів:  
 

- текст доповіді обсягом до 4 сторінок формату А4 (з 
урахуванням рисунків, таблиць і формул) подається у 
вигляді файлу з розширенням *.doc або *.docx; 
- шрифт – Times New Roman 14 кеглем; 
- міжрядковий інтервал 1,5; 
- усі поля – 20 мм; 
- відступ абзацу – 10мм; 
- таблиці повинні бути зроблені в MS Word за 
допомогою табличного редактора (слово «таблиця» 
пишеться з великої літери справа (без лапок), а її назва 
- по центру рядка).  
- підписи розміщуються під рисунками (рис. 1 - в тексті; 
Рис. 1. - в назві) 
- назви рисунків і таблиць обов'язкові. 
- набір формул: редактор формул MS Equation. Не слід 
використовувати для набору формул графічні об’єкти, 
кадри і таблиці.  
- таблиці, рисунки тощо – відповідно до ДСТУ 
3008:2015. 
 

Автор несе відповідальність за додержання 
норм авторського права, достовірність наведених 
фактичних даних, посилань на джерела, імена та назви. 

Зразок оформлення тез доповідей 
 

Володимир Хазанов 
студент ОС бакалавр  

Науковий керівник: Ірина Годнюк, 
к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та 

 оподаткування ім.С. Юрія 
НРЗВО Кам’янець-подільський державний інститут 

м. Кам’янець-Подільський 
 

Екологічний аудит в Україні 
Важливим і пріоритетним напрямком розвитку 

агропромислового … 
Список використаних джерел 

1. оформляється згідно з ДСТУ 8302:2015, 
 

Міністерство освіти і науки України 
Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти  
«Кам’янець-Подільський державний інститут»  

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування  
імені С. Юрія 

Університет економіки м. Бидгощ, Польща 
Університет прикладних наук Вайенштефан-

Тріздорф, Німечинна 
Державний університет прикладних наук,  

м. Конін, Польща 
Південночеський університет в Чеських  

Будейовицях, Чехія 
Мелітопольський державний педагогічний 

університет ім. Богдана Хмельницького,  
м. Запоріжжя 

Львівський національний університет 
природокористування 

Західноукраїнський національний університет 
Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів 

АПК України 
 

 
ЗАПРОШЕННЯ 

на II Міжнародну науково-практичну  
Інтернет-конференцію студентів, аспірантів 

та молодих вчених 
 

«Розвиток фінансів, аудиту, бухгалтерського 
обліку та оподаткування: реалії часу» 

01 лютого 2023 року 
м. Кам’янець-Подільський 
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