
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 
Голова оргкомітету: 

Коваль Л.М. – д.е.н., доцент, ректор 

Хмельницького кооперативного торговельно- 

економічного інституту. 

 
Члени оргкомітету: 

Надієвець Л.М. – к.е.н., перший проректор 

інституту. 

Церклевич В.С. – к.пед.н., проректор з 

науково-педагогічної та виховної роботи. 

Нікольчук Ю.М. – к.е.н., завідувач кафедри 

фінансів, обліку та аудиту. 

Озеран В.О. – к.е.н., професор, професор 

кафедри фінансів, обліку та аудиту. 

Нагорний П.Д. – к.т.н., доцент, доцент 

кафедри фінансів, обліку та аудиту. 

Піхняк Т.А. – к.е.н., ст. викладач кафедри 

фінансів, обліку та аудиту. 

Булат Г.В. – к.е.н., ст. викладач кафедри 

фінансів, обліку та аудиту. 

Подокопна О.М. – викладач кафедри 

фінансів, обліку та аудиту. 

Чук Л.В. – викладач кафедри фінансів, обліку 

та аудиту. 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

 
вул. Кам’янецька, 3, м. Хмельницький, 

29013, Хмельницький кооперативний 

торговельно-економічний інститут,  

кафедра фінансів, обліку та аудиту, ауд. 316 

 
Контактні телефони організаторів 

конференції: 

Координатор конференції: 

 Нікольчук Юлія Миколаївна, тел. 0968044641 

 
Технічний секретар: 

Піхняк Тетяна Андріївна, тел. 0972397284 

 
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦЇЇ 

БЕЗКОШТОВНА! 

 
Матеріали конференції: передбачається 

видання програми та електронного збірника 

матеріалів конференції у вигляді тез 

доповідей, які буде надіслано учасникам до 

початку конференції та розміщено на сайті 

інституту. 

 
 

Сподіваємося на Вашу зацікавленість 

та співпрацю! 

З повагою Оргкомітет 

 

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ 

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

ІНСТИТУТ 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА 

АУДИТУ 

 

 

ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

СЬОГОДЕННЯ У СФЕРІ 

ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ» 

30-31 травня 2019 р. 

 

 

 

м. Хмельницький 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас до участі у роботі IV 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції науковців, аспірантів, 

магістрантів, практичних працівників, на 

тему «Актуальні проблеми сьогодення у 

сфері фінансів, обліку та аудиту», яка 

проводитиметься кафедрою фінансів, обліку 

та аудиту Хмельницького кооперативного 

торговельно-економічного інституту 30-31 

травня 2019 року. 

 

МЕТОЮ КОНФЕРЕНЦІЇ є обговорення 

проблем розвитку фінансів, обліку, 

оподаткування та аудиту в системі управління 

підприємством та визначення найбільш 

ефективних напрямів розвитку фінансової 

системи країни в умовах глобалізації світової 

економіки. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Актуальні питання теорії і практики 

бухгалтерського обліку. 

2. Міжнародний та національний досвід 

організації, функціонування і розвитку 

аудиту. 

3. Оподаткування діяльності суб’єктів 

господарювання: проблеми та напрями 

удосконалення. 

4. Економіко-теоретичні аспекти 

розвитку фінансово-кредитних систем. 

5. Інновації на банківському та 

страховому ринках України. 

Робочі мови конференції: українська, 

російська, польська, англійська. 

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

НЕОБХІДНО 

 

До 27 травня 2019 року надіслати на 

електронну адресу кафедри 

kafedra_boa_hktei@ukr.net: заявку на 

участь, тези доповідей. Назва надісланого 

файлу повинна включати прізвище автора 

(напр., Іванчук_тези.doc). 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У РОБОТІ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

2. Науковий ступінь  

3. Вчене звання  

4. Посада  

5. Місце роботи  

7. Телефон/факс  

8. E-mail  

9. Тематичний напрям  

10. Назва тези  

для студентів, аспірантів, магістрантів 

1. Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

2. Науковий керівник 
(П.І.П., науковий 
ступінь, вчене звання, 

посада) 

 

Назва ЗВО (місце 
навчання 

 

Адреса  

Телефон/факс  

E-mail  

Тематичний напрям  

Назва тези  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

1. Обсяг – 3-4 повних сторінок; формат 

аркуша А4, набраного у редакторі MS Word. 

Всі поля по 2,0 см. 

2. Гарнітура: Times New Roman 14 пт., 

інтервал між рядками – 1,5, абзац – 1,25. 

3. Література, що цитується, нумерується за 

порядком звертання до неї у тексті. Посилання 

на джерело і сторінки подавати у квадратних 

дужках, список використаних джерел – 

наприкінці тез бібліографічним описом мовою 

оригіналу відповідно до вимог ДАК України. 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

УДК 658 

Іванчук М.В., 

к.е.н., доцент, 

доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту 

Хмельницький кооперативний 

торговельно-економічний інститут 

ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

В УКРАЇНІ 

Текст……….. [1, с. 100] 

Список використаних джерел 

1. Манакін В. Проблема обліку 

нематеріальних активів в  Україні  [Текст]  / 

В. Манакін, О. Рябенко // Схід. – 2016. – № 2 

(102). – С. 63-66. 

Матеріали, які не відповідають вимогам до 

розгляду не приймаються! 

Тези не підлягають додатковому редагуванню, 

тому вони повинні бути ретельно перевірені. 

Відповідальність за стилістичне наповнення та 

зміст тез несе автор. 

mailto:kafedra_boa_hktei@ukr.net

