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РРООББООЧЧІІ  ССЕЕККЦЦІІЇЇ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦІІЇЇ::  
СЕКЦІЯ 1 Проблеми інноваційної трансформації соціально-економічних систем  

СЕКЦІЯ 2 Політика в сфері обліку, оподаткування та аудиту як інструмент регулювання соціально-економічного розвитку  

СЕКЦІЯ 3 Оподаткування підприємницької діяльності та сучасні системи корпоративного податкового менеджменту  

СЕКЦІЯ 4 Сучасні імперативи розвитку теорії, методології та організації обліку в умовах функціонування інформаційної 
економіки 

СЕКЦІЯ 5 Трансформація ролі та завдань державного, незалежного та внутрішнього аудиту в умовах поглиблення 

глобалізаційних процесів та інноваційних трансформацій 

СЕКЦІЯ 6 Інформаційно-аналітичне забезпечення та сучасні інформаційні технології в управлінні соціально-економічними 

системами 
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ККааллииттаа  ППееттрроо  ЯЯккооввиичч,,  Президент Української асоціації якості, віце-президент Всесвітньої ради якості, заступник голови Національної ради з питань якості при 

Президентові України, член Генеральної асамблеї Європейської організації з якості 

ААааддуу  ЛЛееее,,  генеральний секретар Асоціації повітряних перевізників Східної Європи (EEATA) (м. Рига, Латвія) 
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ССііккоорраа  ФФііллііпп,,  доктор економіки, канцлер,Університет Економіки (Wyższa Szkoła Gospodarki) (м. Бидгощ, Польща)  

ПП’’єєххооввиичч  ББоожжееннаа,, доктор економічних наук, ректор, Collegium Mazovia Іноваційна вища школа (Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa) (м. Седльце, 

Польща) 

ААббббаассоовв  ІІббаадд  ММууссаа  ООггллии,,  доктор економічних наук, професор, ректор, Бакинський університет Бізнесу (м. Баку, Азербайджан) 

ХХввееддееллііддззее  ППааррммеенн, доктор наук, професор, ректор, Батумський учбовий університет навігації (м. Батумі, Грузія) 

ДД`̀яяккоонн  ДДеенніісс,,  доктор економіки, професор, ректор, ISMA Університет (м. Рига, Латвія) 

ЦЦииккллаашшввіілліі  ННааттееллаа,, доктор економіки, професор, проректор з наукової роботи, Батумський державний університет імені Шота Руставелі (м. Батумі, Грузія) 

ЕЕррааддззее  ІІаа,,  ректор, Академія бізнесу Грузії (м. Тбілісі, Грузія) 

ББааббууннаашшввіілліі  ТТееййммуурраазз,,  доктор економічних наук, професор, Президент, Грузинська Академія наук бізнесу (Georgian Business Academy of Science) (м. Тбілісі, 
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маркетингу, Батумський державний університет імені Шота Руставелі (м. Батумі, Грузія), керівник Науково-дослідного центру, Батумський учбовий 

університет навігації (м. Батумі, Грузія) 
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(м. Батумі, Грузія)  
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Центр (м. Таллінн, Естонія) 
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ССттоорроожжуукк  ООккссааннаа  ВВаассииллііввннаа,, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, ЦНТУ   

ТТккааччуукк  ООллььггаа  ВВооллооддииммииррііввннаа,, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, ЦНТУ  
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РРооббооччіі  ммооввии  ккооннффееррееннццііїї::  

українська, англійська, російська. 

  

УУММООВВИИ  УУЧЧААССТТІІ  ВВ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦІІЇЇ::  

  

Для участі у VIII Міжнародній науково-практичній конференції необхідно до 22 листопада 2020 р. надіслати 

за адресою оргкомітету заявку і тези доповіді в електронному вигляді. Після отримання заявки на участь у 

конференції оргкомітет надсилає особисте запрошення на вимогу учасника. 

Участь в конференції безкоштовна. За матеріалами конференції планується випуск електронних версій 

матеріалів конференції: 1) програми конференції; 2) збірника тез; 3) сертифікату про участь в конференції. 

Електронний варіант збірника тез буде розміщено в Репозитарії Центральноукраїнського національного технічного 

університету (ISSN 2524-0765): http://dspace.kntu.kr.ua. 

Учасник конференції може замовити друкований варіант програми конференції, збірника тез та сертифікату 

про участь. Організаційний внесок, призначений для покриття витрат, пов’язаних із редагуванням, макетуванням, 

друкуванням збірника тез, програми та сертифікатів, становитиме в цьому випадку – 200 грн. Вартість друку 

матеріалів конференції для іноземних учасників та докторів наук безкоштовна.   

Тези аспірантів (здобувачів третього освітньо-наукового рівня «доктор філософії») можуть подаватися як 

одноосібно, так і у співавторстві з науковим керівником. Тези здобувачів першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівня вищої освіти подаються у співавторстві з науковим керівником. 

Тези доповідей в електронному вигляді, заявку на участь у конференції та копію квитанції про сплату (при 

замовленні друкованого варіанту) слід надсилати за електронною адресою pugachenkoolga@gmail.com секретарю 

оргкомітету конференції ППууггааччееннккоо  ООллььззіі  ББооррииссііввнніі. 

  З будь-яких питань щодо участі в конференції звертайтесь до оргкомітету конференції: 

ППууггааччееннккоо  ООллььггаа  ББооррииссііввннаа (секретар оргкомітету), к.е.н., доц., доцент кафедри аудиту, обліку та 

оподаткування ЦНТУ (+38) 050-572-97-40; (+38) 052-239-04-57 

 

 

 

 

ВВИИММООГГИИ  ДДОО  ООФФООРРММЛЛЕЕННННЯЯ  ТТЕЕЗЗ::  

  

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 куту аркуша. В наступному рядку 

розміщуються Прізвище та ім’я автора (авторів) жирним шрифтом, курсивом у правій 

верхній половині аркуша. Нижче (справа) звичайним шрифтом в такому порядку: 1-й рядок 

– науковий ступінь, вчене звання; 2-й рядок – посада повністю із зазначенням назви 

кафедри (відділу, департаменту тощо); 3-й рядок – назва навчального закладу; 4-й рядок – 

назва міста, країни. 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 номер секції (наприклад, Іванов_1_тези; Іванов_1_заявка). 
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ЗЗААЯЯВВККАА  УУЧЧААССННИИККАА    
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3. Вчене звання:____________________________________________________________________________________ 

4. Посада:__________________________________________________________________________________________ 

5. Місце роботи (навчання):__________________________________________________________________________ 

6. Назва напряму (секції):____________________________________________________________________________ 
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- на секційному засіданні; 

- взяти участь як слухач. 

12.2. Необхідність використання мультимедійного обладнання (підкреслити): Так, Ні. 
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який включений до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б» (наказ МОН від 2 
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