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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної 
наукової інтернет-конференції, метою якої є обговорення, обмін досвідом 
та результатами наукових досліджень з питань обліково-аналітичного 
забезпечення управління підприємницькою діяльністю; пошук шляхів 
впровадження наукових напрацювань та інноваційних ідей щодо розвитку 
обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю 
в умовах євроінтеграційних процесів. 

В ПРОГРАМІ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЛАНУЮТЬСЯ СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ ЗА 
НАСТУПНИМИ НАПРЯМКАМИ:

1. Економічна теорія та історія економічної думки.
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
3. Економіка та управління національним господарством.
4. Економіка та управління підприємствами.
5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
8. Гроші, фінанси і кредит.
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
10. Статистика.
11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Форма участі: дистанційна.

Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська, румунська.

До 16 листопада (включно) надіслати на електронну адресу  
konfchtei@mail.ru :

• тези доповіді українською, англійською, російською чи румунською мовою;
• відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного 

внеску;
• заповнену анкету учасника конференції.

Файли назвати за зразком:
Іванченко І._тези.doc, Іванченко І._заявка.doc, Іванченко І_квитанція.doc.

Оргкомітет протягом 3 робочих днів електронною поштою повідомляє 
учасника конференції про отримання та прийняття матеріалів.

Вартість участі – 120 грн. (включає редакцію і видання збірника матеріалів 
конференції, розміщення електронного варіанта на науковому порталі ЧТЕІ 
КНТЕУ, сертифікат учасника конференції (за бажанням)). Для співробітників 
ЧТЕІ КНТЕУ - 80 грн.

ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ДОКТОРІВ НАУК БЕЗКОШТОВНА

Участь студентів у роботі конференції передбачається за умови участі їхніх 
наукових керівників (публікація тез у співавторстві).



Адреса: 58002, м. Чернівці, пл. Центральна, 7, Чернівецький 
  торговельно-економічний  інститут КНТЕУ,  кафедра
  обліку і аудиту.

Конт. тел.: +38 (0372) 52-08-35;
  +38 (097) 788-34-70;
  +38 ((095) 330-58-68.

Ел. адреса:  konfchtei@mail.ru

Координатори конференції:  Лучик Світлана Дмитрівна,
     Багрій Конон Леонідович.

ЗРАЗОК  ОФОРМЛЕННЯ  ТЕЗ:
Ірина Іванченко, д.е.н.,

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці

НАЗВА ДОПОВІДІ

Текст доповіді
Список використаних джерел:
1. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
• тип шрифту – Times New Roman, розмір шрифту – 14, 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), нижче через 

інтервал – назва ВНЗ, 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; 
• обсяг тез – 2-3 сторінки;
• сторінки не нумеруються; зноски в кінці сторінок і документу не вставляти;
• за зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тез доповідей автор 

несе особисту відповідальність.

За результатами проведення конференції учасники отримують збірник 
матеріалів конференції з присвоєнням кодів УДК і ББК, який буде включено до 
наукометричної бази даних «Російський індекс наукового цитування» (РІНЦ), 

ліцензійний договір № 2041-09/2014К

КОНТАКТНА  ІНФОРМАЦІЯ:

• розрахунковий рахунок – 31253201106447;
• банк – ГУДКС Чернівецької області;
• МФО 856135;
• код ЄДРПОУ: 05476322;
• одержувач – Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ.

На документі про оплату вказати:
1. Призначення платежу – «за участь у науковій конференції».
2. Прізвище та ініціали автора.

РЕКВІЗИТИ  ДЛЯ  СПЛАТИ  ОРГАНІЗАЦІЙНОГО  ВНЕСКУ:



ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

«СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»

Прізвище

Ім’я

По батькові

Вчене звання

ВНЗ/організація/установа

Посада

ПІБ, науковий ступінь та вчене звання
наукового керівника (для студентів, аспірантів)

Назва секції

Назва доповіді

Потреба у друкованих збірниках 
(вказати кількість)

Потреба в електронному варіанті сертифікату учасника

Поштова адреса для відправлення
збірника матеріалів конференції  (з індексом)

Контактний номер телефону

E-mail

Сподіваємось на Вашу участь!
Будемо вдячні за поширення інформації серед колег

та інших зацікавлених осіб.
До зустрічі на конференції.


