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ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 
Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту 

Тернопільського національного технічного 

університету ім. Івана Пулюя запрошує Вас взяти 
участь у ІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Розвиток соціально-економічних 

систем в геоекономічному просторі», яка 
відбудеться 15-16 грудня 2022 року в 

Тернопільському національному технічному 

університеті імені Івана Пулюя. 

До участі в конференції запрошуються науковці, 
викладачі, докторанти, аспіранти, а також фахівці-

практики галузі знань «управління та 

адміністрування». 

сертифікат участі 

(18 годин – 0,6 кредиту ECTS) 
 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1. Соціальна відповідальність – основа філософії 
бізнесу 

2. Структурні трансформації системи менеджменту: 

вітчизняна практика та міжнародний досвід 

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

господарювання 

4. Сучасний стан та перспективи розвитку системи 
оподаткування в умовах інституційних змін 

національної економіки 

5. Інструменти реалізації інноваційних рішень в 
системі підготовки фахівців галузі знань 

«Управління та адміністрування» 

 

 
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

українська, польська, англійська 

 

 

 

 
УМОВИ УЧАСТІ: 

Для участі в конференції необхідно: 

– до 8 грудня 2022 р. на електронну адресу 

оргкомітету (konf_oa@ukr.net) надіслати тези та 
заповнену реєстраційну карту 

(https://docs.google.com/forms/d/1NP5eRQhWJF9ttbP

4gWoGEmOwpe0CpzGCoym0mEOrxvw/edit) 
– надіслати на електронну адресу оргкомітету копію 

квитанції про оплату 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

для студентів – 100 грн.; 

для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів 
та фахівців-практиків – 200 грн.). 

 

Організаційний внесок покриває витрати на: 
– публікацію тез у збірнику матеріалів конференції; 

– програму конференції; 

– сертифікат учасника; 

– інші організаційні витрати. 
 

 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

дистанційна 

 
 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: 

 

Одержувач: Тернопільський національний 
технічний університет імені Івана Пулюя (ТНТУ ім. 

І. Пулюя)  

код отримувача: 05408102 
Банк: ДКСУ м. Київ 

р/р UA468201720313221004201008829 

Призначення платежу: Оплата за участь у науковій 

конференції RS TS2022 ПІП (повністю)  
номер телефону (вказати). 

 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 

УДК  
(Times New Roman, 12 pt., bold) вирівнювання по 

лівому краю  

Прізвище та ініціали автора/співавторів 
(українською мовою)  

(Times New Roman, 12 pt., bold) вирівнювання по 

лівому краю 

Організація  

(Times New Roman, 12 pt), вирівнювання по лівому 

краю /пропуск рядка 10 pt. 

НАЗВА ТЕЗИ (українською мовою)  
(Times New Roman, 12 pt., bold) вирівнювання по 

центру /пропуск рядка 10 pt 

Прізвище та ініціали автора/співавторів 
(англійською мовою ) 

(Times New Roman, 12 pt, bold) вирівнювання по 

лівому краю 
НАЗВА ТЕЗИ (англійською мовою)  

(Times New Roman, 12 pt., bold), вирівнювання 

посередині /пропуск рядка 10 pt. 

Текст тез  
(Times New Roman, 12 pt), вирівнювання по ширині 

рядка, абзацний відступ 1,0 

пропуск рядка 10 pt. 

Список використаних джерел:  

(Times New Roman, 12 pt, bold) вирівнювання по 

лівому краю 
 

Тези доповідей обсягом 2-3 повні сторінки з полями 

25 мм з усіх сторін. 

Тип шрифту Times New Roman, розмір - 12 pt., 

інтервал – одинарний, абзацний відступ – 1 см.  
Рисунки та ілюстрації оформляти на комп’ютері у 

форматах *.jpeg, *.tiff, *.bmp. 
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