
 

Формули мають бути виконані у редакторі 

формул, рисунки – згруповані.  

Список літератури має включати не менше 

3-х джерел (оформлення списку використаних 

джерел має відповідати вимогам 

http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2

017/Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf)  

В тексті тез мають бути наведені відповідні 

посилання на джерела у квадратних дужках. 

Тези доповіді мають містити обґрунтування 

актуальності наукової проблеми, ступінь її 

вивченості в науковій літературі, мету 

дослідження, висвітлювати основні результати 

дослідження автора (співавторів), висновки та 

пропозиції. 

Тези можуть подаватися як одноосібно, так 

і в співавторстві (до трьох осіб, зокрема 

студенти та аспіранти з науковим керівником).  

Приклад оформлення тез: 

 

За зміст, достовірність наведених фактів та 

оригінальність тез доповідей автор несе 

особисту відповідальність. 

Відповідальні особи – Багрій Конон 

Леонідович, координатор конференції, к.е.н., доц. 

- моб. тел. +380953305868; 

Лучик Світлана Дмитрівна, завідувач 

кафедри обліку і оподаткування, д.е.н., професор – 

моб. тел. +380977883470, +380992289970. 

Тези доповіді в електронному вигляді слід 

надіслати на адресу: conf.actax@gmail.com 
 

Просимо заповнити заявку на участь в 

конференції та надіслати її в електронному 

варіанті згідно з наведеним зразком: 

ЗАЯВКА  

на участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції 

«Трансформація податкової та обліково-

аналітичної систем в контексті сучасних 

кризових явищ», 

20 травня 2021 р. 

Прізвище, ім’я, по-батькові________________ 

Науковий ступінь____________________________ 

Вчене звання________________________________ 

Посада_____________________________________ 

ЗВО/організація/установа ____________________ 

ПІБ, науковий ступінь, вчене звання наукового 

керівника (для аспірантів, студентів)___________ 

Номер тематичного напряму___________________ 

Назва тез доповіді___________________________ 

Чи плануєте взяти участь у пленарному засіданні 

(онлайн) з доповіддю_________________________ 

Участь у пленарному засіданні онлайн як слухач_ 

Номер контактного телефону ________________ 

E-mail _____________________________________ 

Додаткова інформація (підкреслити): 

 замовляю лише електронні збірник тез  і 

сертифікат; 

 замовляю друковані збірник тез і 

сертифікат (на умовах оплати: вартість 

друкованого збірника + сертифікат учасника 

становить 150 грн.). 

Запрошуємо до участі науковців, практиків 

та усіх зацікавлених! 
Сподіваємось на плідну співпрацю! 

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний торговельно-економічний 

університет 
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Бєльцький державний університет ім. Алеку Руссо 

(м.Бєльці, Молдова) 

Вища школа економіки та менеджменту державного 

управління (м. Братислава, Словаччина) 

Університет UNION (м. Белград, Сербія) 
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м. Чернівці  

Олег Кравченко, д.е.н., професор, 

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 

м. Чернівці 

НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ 

Текст доповіді 

Список використаних джерел: 

1. 

… 

Oleg Kravchenko, Doctor of Economic Sciences, 

professor, 
Chernivtsi Trade and Economics Institute of 

KNUTE, Chernivtsi 
DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED MODEL FOR 

EVALUATING THE REPRODUCTION OF FIXED 
ASSETS OF THE ENTERPRISES  

The relevance of the research is due to the need of domestic 

enterprises of the hotel industry for periodically making 

managerial decisions to improve the profitability of their 

activities. The presented model will allow the enterprises of 

hotel industry to determine ways of reproduction, renewal and 

modernization of fixed assets for ensuring high quality of 

hotel services.  



 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Трансформація податкової та обліково-

аналітичної систем в контексті сучасних 

кризових явищ», яка відбудеться 20 травня 

2021 року у Чернівецькому торговельно-

економічному інституті Київського 

національного торговельно-економічного 

університету (м. Чернівці) в онлайн режимі.  

Мета конференції – визначення та 

обґрунтування сучасних напрямів трансформації 

податкової та обліково-аналітичної систем в 

умовах кризових явищ. 
 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Відповідальність за порушення 

податкового законодавства: адаптація до світової 

практики. 

2. Стратегія розвитку підприємств в умовах 

нестабільної економіки країни. 

3. Трансформація фіскальної політики 

України в контексті прояву кризових явищ в 

економіці. 

4. Обліково-аналітичне забезпечення 

управління діяльністю підприємств в умовах 

кризи. 

5. Маркетингові технології формування 

конкурентоспроможності компаній в умовах 

кризових явищ. 

6. Цифровізація економічних відносин як 

вагомий чинник удосконалення бізнес-процесів 

підприємств в умовах кризи. 

7. Проблеми розвитку сфери гостинності в 

умовах пандемії Covid 19. 

8. Розвиток системи міжнародних відносин 

та глобальних процесів в Україні та світі в умовах 

кризових явищ. 

9. Проблеми та перспективи вивчення 

іноземної мови за професійним спрямуванням у 

ЗВО. 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ  
Форма участі в конференції: онлайн. 

Пленарне засідання відбудеться 20 травня 

2021 року з використанням платформи Zoom 

Meetings. Інструкцію щодо підключення 

учасники конференції отримають на свої 

електронні поштові скриньки. 

За підсумками конференції буде 

сформований електронний (PDF) варіант 

збірника матеріалів конференції, із наданням 

відповідних бібліотечних індексів УДК та 

міжнародного стандартного книжного номеру 

(ISBN). 

Програма і матеріали конференції будуть 

розміщені на сайті інституту https://chtei-

knteu.cv.ua. 

Для участі у конференції та публікації тез 

у збірнику матеріалів необхідно в термін до 

20 квітня 2021 року надіслати на електронну 

скриньку конференції (оргкомітет) заявку на 

участь в конференції та електронний варіант 

тез доповідей. 

Оргкомітет залишає за собою право 

відхиляти матеріали, які не відповідають 

вимогам щодо оформлення, темі конференції та 

надійшли із запізненням.  

Про включення доповіді у програму 

конференції авторам буде повідомлено 

протягом трьох робочих днів після отримання 

тез на електронну адресу відповідної секції. 

Участь у конференції безкоштовна з 

гарантованим отриманням електронного 

варіанту збірника тез та електронного 

сертифікату учасника. 

В разі потреби друкований варіант збірника 

можна буде окремо замовити у видавництві. Для 

цього слід передчасно зробити відповідну 

помітку у заявці. Сплата за друкований збірник 

тез та сертифікат учасника здійснюється лише 

після отримання тез доповідей за реквізитами, 

що будуть надіслані учаснику. 

Робочі мови конференції: українська, 

англійська, російська. 
 

ВИМОГИ  
ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

 тип шрифту – Times New Roman, розмір 
шрифту – 12, стиль – звичайний (normal); 

 міжрядковий інтервал – 1; 

 відступ на абзац – 1,25 (не користуватись 
кнопкою табуляції); 

 параметри сторінки: зверху, зліва, справа, 
знизу – 2 см; 

 посилання наводяться у тексті в 
квадратних дужках (напр. [2, с.17] – джерело 2 
за списком використаних джерел, стор. 17); 

 у правому кутку – ім’я та прізвище 
автора, науковий ступінь (якщо є),посада, нижче 
через інтервал – назва закладу вищої освіти, 
через інтервал нижче – місто; 

 через інтервал по центру – назва доповіді 
(великими літерами, жирним шрифтом, розмір 
шрифту - 14); 

 через інтервал друкується основний текст 
доповіді;  

 список використаних джерел друкується 
в кінці доповіді; 

 прізвище, ім’я, посада, заклад освіти та 
назва доповіді подаються з перекладом на 
англійську мову з короткою анотацією до 6-ти 
рядків (шрифт 10) - після списку джерел;  

 обсяг тез – 2-3 повних сторінки формату 
А4; 

 сторінки не нумеруються; зноски в кінці 
сторінок і документу не вставляти. 

 
 
 
Увага! До друку приймаються матеріали, 

які раніше не були опубліковані.  

https://chtei-knteu.cv.ua/
https://chtei-knteu.cv.ua/

