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Кафедра обліку, оподаткування та 
технологій електронного бізнесу  

Подільського державного аграрно-
технічного університету 
 запрошує Вас до участі у  

VI Міжнародній науково-практичній 
конференції 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І 
ПРАКТИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, 

АНАЛІЗУ, КОНТРОЛЮ Й 
ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ 

СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ»  

 
До обговорення на конференції 

пропонуються питання: 
 

1. Актуальні питання теорії і практики 
бухгалтерського обліку і звітності в 
Україні 
2. Аудит в Україні: сучасний стан та 
перспективи розвитку. 
3. Сучасні методики контролю та аналізу 
для обґрунтування управлінських рішень 
4. Сучасні управлінські та соціально-
економічні аспекти розвитку України 
5. Інформаційні технології в організації 
бухгалтерського обліку, економічного 
аналізу і аудиту 
6. Фінансово-облікове забезпечення 
діяльності суб’єктів ё господарювання 

 
 
 

Робочі мови конференції:  
українська, російська, англійська 

 
 

Організаційний комітет конференції 
Валентина БОРКОВСЬКА, к.е.н., доцент 
кафедри обліку, оподаткування та технологій 
електронного бізнесу 
Олександр БУРЛАКОВ, к.е.н., доцент 
кафедри обліку, оподаткування та технологій 
електронного бізнесу 
Наталія СЕМНИШЕНА, к.е.н., доцент кафедри 
обліку, оподаткування та технологій 
електронного бізнесу 
Світлана СТЕНДЕР, к.е.н., доцент, асистент 
кафедри обліку, оподаткування та технологій 
електронного бізнесу 
Світлана САВІЦЬКА, к.е.н., доцент, асистент 
кафедри обліку, оподаткування та технологій 
електронного бізнесу 

 
Умови участі в конференції 

  

Для участі в конференції необхідно 
до 15 жовтня 2021 року надіслати на 
електронну адресу оргкомітету 
oa@pdatu.edu.ua: 
1. Заявку на участь (за формою, що 
додається); 
2. Тези доповідей в електронному вигляді  
3. Файли назвати за прикладом: 
Petrenko_Zayava; Petrenko_Tezy. 

Форма участі в конференції: заочна 
(дистанційна) 

Участь у конференції 
БЕЗКОШТОВНА 

Доповіді будуть опубліковані 28 
;жовтня у формі електронного збірника 
матеріалів конференції на сайті 
університету 

Програмний комітет конференції: 
Володимир ІВАНИШИН, д.е.н., професор, 
ректор Подільського державного аграрно-
технічного університету 
Ірина ЯСІНЕЦЬКА, д.е.н., професор, проректор 
з навчальної роботи Подільського 
державного аграрно-технічного університету 
Микола МІСЮК, д.е.н., професор, директор 
навчально-наукового інституту бізнесу і 
фінансів Подільського державного аграрно-
технічного університету 
Сергій ЗАБОЛОТНИЙ, к.е.н. доцент, 
інститут економіки і фінансів 
Варшавського університету наук про 
життя . 
Balan VALERIAN – доктор наук, професор, 
ректор Державного аграрного університету 
Молдови 
Іван СВИНОУС, д.е.н., професор, завідувач 
кафедри обліку і оподаткування 
Білоцерківського національного аграрного 
університету 
Людмила БЕЗТЕЛЕСНА д.е.н., професор, 
кафедри менеджменту Національного 
університету водного господарства та 
природокористування 
Інна ЦВІГУН, д.е.н., професор, завідувач 
кафедри обліку, оподаткування та  
технологій електронного бізнесу 
Подільського державного аграрно-технічного 
університету 
Юлія ГАЙБУРА, к.е.н., доцент, заступник 
директора навчально-наукового інституту 
бізнесу і фінансів з наукової роботи та 
міжнародних зв’язків Подільського 
державного аграрно-технічного 
університету 

mailto:oa@pdatu.edu.ua


 
 
 
 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 
VI Міжнародної науково-практичної 

конференції 
«Актуальні проблеми теорії і практики 

бухгалтерського обліку, аналізу, 
контролю й оподаткування в Україні: 

сучасний стан, тенденції та перспективи 
розвитку»  

25 жовтня 2021 р.  
м. Кам’янець-Подільський 

Прізвище  
Ім’я  
По-батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Місце роботи / навчання 
(повністю) 

 

Посада / спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень, курс (для студентів та 
магістрантів) 

 

Науковий керівник 
(для студентів, магістрантів та 
аспірантів) 

 

Назва доповіді  
№ та назва тематичного 
напрямку 

 

Телефони (робочий, домашній, 
мобільний) 

 

E-mail для листування  
Контакти оргкомітету конференції: 

Подільський державний аграрно-
технічний університет, 

вул. Шевченко, 13, м. Кам`янець-Подільський 
e-mail: oa@pdatu.edu.ua 

тел. 097 566 46 41 
Інна ЦВІГУН, 

завідувач кафедри обліку, оподаткування 
та  технологій електронного бізнесу 

   

Міністерство освіти і науки України 
Національний університет водного 

господарства та природокористування 
Білоцерківський національний  аграрний 

університет 
Державний аграрний університет 

Молдови 
Варшавський університет наук про 

життя   
Подільський державний  

аграрно-технічний університет 
Кафедра обліку, оподаткування та  
технологій електронного бізнесу 

 
ЗАПРОШЕННЯ 

на VI Міжнародну науково-практичну 
конференцію 

 Актуальні проблеми теорії і практики 
бухгалтерського обліку, аналізу, 

контролю й оподаткування в Україні: 
сучасний стан, тенденції та перспективи 

розвитку» 

 
 

25 жовтня 2021 року 
м. Кам’янець-Подільський 

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. 
 

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

Зразок оформлення тез доповідей 
 

Віталій БОГДАН 
студент 3 курсу спеціальності  «Менеджмент» 
Науковий керівник: Валентина БОРКОВСЬКА , 

к.е.н., доцент кафедри обліку, оподаткування та  
технологій електронного бізнесу, 

Подільський державний аграрно-технічний 
університет, 

м. Кам’янець-Подільський 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДСИСТЕМА 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК СКЛАДОВА 

УПРАВЛІННЯ АПК 
 

Важливим і пріоритетним напрямком 
розвитку агропромислового … 

Список використаних джерел 
1. Барицька Л. Включення України в 

інтеграційні процеси міжнародної електронної 
торгівлі. // Економіст. 2017. №9. С. 24–27 
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	ЗАПРОШЕННЯ

