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Умови	участі	в	конференції:	
Для участі у І Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції необхідно до 12 квітня 2021 р.  надіслати за 

адресою оргкомітету заявку і тези доповіді в електронному вигляді.  
Участь в конференції безкоштовна.  
За матеріалами конференції планується випуск електронних версій матеріалів конференції: 1) програми конференції; 2) 

збірника тез; 3) сертифіката.  
Електронний варіант збірника тез буде розміщено в Репозитарії Центральноукраїнського національного технічного 

університету (ISSN 2524-0765): http://dspace.kntu.kr.ua. 
Тези доповідей в електронному вигляді та заявку на участь у конференції слід надсилати за електронною адресою 

slv2828@ukr.net секретарю оргкомітету конференції ККооннооннееннккоо  ЛЛеессіі  ВВііттааллііїїввнніі, к.е.н., доц., доценту кафедри аудиту, обліку та 
оподаткування, ЦНТУ. 
  З будь-яких питань щодо участі в конференції звертайтесь до оргкомітету конференції: 

ККооннооннееннккоо  ЛЛеессяя  ВВііттааллііїїввннаа (секретар оргкомітету), к.е.н., доц., доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування, ЦНТУ 
(+38) 050-282-82-88,  slv2828@ukr.net 
 
 

вимоги	до	оформлення	тез:	
1. Обсяг тез – до 3 сторінок (формат – сторінка А4) 
2. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см. Абзацний відступ 1,25 см.  
3. Вихідні дані та основний текст тез оформлюється шрифтом: Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,0. 
4. УДК (жирним шрифтом) розміщується в лівому куті аркуша. В наступному рядку розміщуються Прізвище та ім’я  

автора (авторів) жирним шрифтом, курсивом у правій верхній половині аркуша. Нижче (справа) звичайним шрифтом 
зазначається інформація про автора в такому порядку: рівень освіти, спеціальність; назва навчального закладу; назва міста, країни. 
Нижче має бути вказана інформація про наукового керівника: «Науковий керівник» - курсовим; нижче звичайним шрифтом - 
прізвище та ім’я, науковий ступінь та вчене звання, ще нижче - посада повністю. Нижче через рядок НАЗВА ТЕЗ – великими 
літерами, жирний шрифт, по центру. 

5. Формули повинні бути виконані у редакторі формул, рисунки згруповано.  
6. Заголовок «Література:» – по центру, звичайними літерами, жирний шрифт, Times New Roman, 12 пт. Сам список 

літератури оформлюється шрифтом: Times New Roman, 12 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, нумерований список, відступ 1,0 см. 
Література для тез, поданих на українській та російській мовах, оформлюється за правилами чинних в Україні стандартів (ДСТУ 
8302:2015). Список літератури (References) для тез, поданих англійською мовою, оформлюється за вимогами стандарту APA 
(American Psychological Association (APA) Style). Рекомендації щодо оформлення за посиланням: 
http://economics.kntu.kr.ua/doc/Rekomend_Oforml_spisku_dgerel.doc. 

7. Кількість авторів тез – не більше двох осіб.  
Назва файлів з тезами та заявкою повинні відповідати прізвищу першого автора матеріалів та номеру секції (наприклад, 

Іванов_1_тези; Іванов_1_заявка). 

  
Приклад:Приклад:  

УДК 657 
Іванов Іван

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Центральноукраїнський національний технічний університет
м. Кропивницький, Україна

Науковий керівник:
Сазонов Володимир, д.е.н., проф.

професор кафедри бухгалтерського обліку 

ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ 
 

Текст тез...... 
Література: 

1. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку: підручник. Київ: ПП «Влад і Влада», 2000. 692 с. 
2. Білуха М. Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: підручник. Київ : ПП 

«Влад і Влада», 1996. 320 с. 
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1. Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю):____________________________________________ 
 
2. Місце навчання:_________________________________________________________________ 
 
3. Спеціальність, освітня програма:_________________________________________________ 
 
4. Рівень освіти, який здобувається, курс:____________________________________________  
 
5. Назва напряму (секції):___________________________________________________________ 
 
6. Тема доповіді:___________________________________________________________________ 
 
7. Контактний телефон:__________________________________________________________ 
 
8. Електронна адреса:_____________________________________________________________  
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