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Міжнародна науково-практична конференція 

 

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В 

ГЕОЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ: 
ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА 
ОПОДАТКУВАННЯ 

 
11-12 травня 2017 р.  

м. Тернопіль  



Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
Міжнародної науково-практичної конференції 
«Розвиток соціально-економічних систем в 
геоекономічному просторі: теорія, методологія, 
організація обліку та оподаткування», яка 
відбудеться   11-12 травня 2017 року в 
Тернопільському національному технічному 
університеті імені Івана Пулюя. 

До участі в конференції запрошуються 
науковці, викладачі, докторанти, аспіранти, а 
також фахівці-практики в сфері обліку, аналізу 
та оподаткування. 

 
 

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРАЦЮВАТИМЕ 
 ЗА СЕКЦІЯМИ: 

 
1. Структурні трансформації системи 

менеджменту: вітчизняна практика та 
міжнародний досвід 

2. Проблеми підвищення якості 
бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту 
в сучасних умовах господарювання 

3. Сучасний стан та перспективи розвитку 
системи оподаткування в умовах 
інституційних змін національної 
економіки 

4. Інструменти реалізації інноваційних 
рішень в системі підготовки фахівців з 
бухгалтерського обліку та оподаткування 

Робочі мови конференції: українська, 
польська, англійська. 

ОПЛАТА ЗА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ: 
100 грн. та 40 грн. за кожну сторінку 

друкованих матеріалів (організаційні витрати, 
публікація матеріалів конференції у збірнику) 

Додаткова оплата: за пересилку збірника  – 
20 грн., за додатковий примірник - 120 грн. 
Кошти необхідно перерахувати на картку 

5168742702615034, Білоус Ольга Степанівна у 
ПАТ КБ «Приватбанк»; в призначенні платежу 
вказати «За участь в конференції та прізвище 
учасника». 

Копія платіжного доручення подається в 
оргкомітет конференції разом із матеріалами. 

Участь у конференції докторів наук – 
безкоштовна. 

Термін подачі тез доповідей - до 1 квітня 
2017 р. 

 
 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Бажаючих взяти участь у роботі конференції 

просимо подати оргкомітету: 
 заявку (взірець додається); 
 тези доповідей – 2-3 стор. (взірець 

оформлення додається); 
 ксерокопія квитанції про оплату. 
Тези доповідей будуть опубліковані у 

збірнику праць конференції. 
 
 

МАТЕРІАЛИ НАДСИЛАТИ  
НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ 

ОРГКОМІТЕТУ: 
konf_oa@ukr.net 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК 
Організаційні питання: 

доц. Павликівська Ольга Іванівна:  
+38096-27-64-004 

Публікація тез доповіді:  
доц. Кіляр Олександра Романівна:  

+38067-39-47-496; +38068-22-54-518; 
доц. Марущак Леся Іванівна: 

+38097-58-72-390 
Зустріч та поселення учасників:  
доц. Співак  Сергій Михайлович:  

+38097-68-71-008; +38050-43-73-638; 
доц. Кравчук Наталія Василівна:  

+38067-96-53-804 



 
Реєстраційна картка 

учасника Міжнародної науково-практичної конференції  
«РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В ГЕОЕКОНОМІЧНОМУ 

ПРОСТОРІ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА 
ОПОДАТКУВАННЯ» 

11-12 травня 2017 р. м. Тернопіль 
 
 

Персональна інформація 
Прізвище, ім’я, по батькові:  

 
Науковий ступінь, вчене звання, 
посада: 

 

Науковий керівник 
(для аспірантів): 

 

Організація (установа):  
 
 

Поштова адреса:  
 
 
 

Контактний телефон (код):  
Е-mail:  
Тема доповіді / статті:  

 
 
 
 

Секція (для тез доповіді): 1. Структурні трансформації системи менеджменту: вітчизняна 
практика та міжнародний досвід. 

2. Проблеми підвищення якості бухгалтерського обліку, аналізу і 
аудиту в сучасних умовах господарювання. 

3. Сучасний стан та перспективи розвитку системи оподаткування 
в умовах інституційних змін національної економіки. 

4. Інструменти реалізації інноваційних рішень в системі підготовки 
фахівців з бухгалтерського обліку та оподаткування. 

Форма участі у конференції  
o публікація тез доповіді 
o публікація статті 
o виступ з пленарною доповіддю 
o виступ з секційною доповіддю 
o участь без доповіді 

 
 
 
 
 

   
(дата)  (підпис) 

 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ  
Загальні вимоги 

 Текст тез доповідей необхідно подавати в електронному вигляді, сформованих у редакторі 
Microsoft Word.  
 Основний текст: шрифт – 12, інтервал – 1,1, гарнітура – Times New Roman Cyr.  
 Формат аркушів А4 (210х297 мм). Відступи: зі всіх сторін – 2,5 см.  
 Поля дзеркальні.  
 Колонтитули: зверху – 1,6 см, знизу – 3,2 см.  
 Номери сторінок не проставляються. 

Оформлення таблиць 
 Заголовки таблиць розміщують по центру (кегль шрифту – 12, напівжирний), а нумерація 

праворуч таблиці курсивом. Розмір шрифтів для набору тексту у таблиці – 10.  
Оформлення формул 

 Формули набирають з використанням редактора Microsoft Equation 3.0. Нумерацію формул 
проводять в круглих дужках праворуч тексту. 

Оформлення рисунків 
 Рисунки виконуються засобами Microsoft Office або вставляються у публікацію у растрових 

форматах TFF, PCX, BMP з роздільною здатністю 300 dpi. Написи під рисунками виконуються 
шрифтом гарнітури Times New Roman Cyr 12 кеглем. Рисунки, виконані засобами Microsoft Word 
повинні бути згруповані як один об'єкт.  

Оформлення посилань та списку використаних джерел 
 Перелік посилань (повинен бути обов’язково) подається в кінці публікації курсивом (слово 
«Література» не ставиться). В тексті статті обов’язкові посилання на використані джерела. 

 
ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 
У першому рядку тез доповіді вказуються ініціали та прізвища авторів (шрифт напівжирний, 12), 

справа. Наступний рядок – місце праці авторів (справа). Далі, через рядок, назва доповіді великими 
літерами (шрифт – 15, напівжирний), по центру. Через рядок – основний текст доповіді. 

 
ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 
І.І. Мазур 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ  
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ  

 
 Текст доповіді … Текст доповіді … Текст доповіді … Текст доповіді … Текст доповіді … Текст 
доповіді …  

 
 Перелік використаних джерел (за необхідності) (див. вимоги до оформлення) 

 
 
 
 

 


