
ЗАЯВКА 

на участь у ХІ Всеукраїнській науково-

практичній Інтернет-конференції «Облік, 

контроль і аналіз в управлінні підприємницькою 

діяльністю» 

 

Прізвище,  ім’я  ____________________ 

Посада, науковий ступінь, 

вчене звання / 

місце навчання (повна 

назва організації)  

 

 

 

____________________ 

Домашня адреса  ____________________ 

Контактний телефон  ____________________ 

Email:  ____________________ 

Номер секції ____________________ 

Назва матеріалів  ____________________ 

 

 

За підсумками конференції буде випущено збірники 

матеріалів конференції у форматі PDF  

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗМІСТ ТА 

ВІДСУТНІСТЬ ПЛАГІАТУ У МАТЕРІАЛАХ 

КОНФЕРЕНЦІЇ НЕСЕ АВТОР  

 

Увага! Матеріали та заявку надсилати до 

16 березня 2023 р. Подані матеріали, які не 

відповідатимуть зазначеним вимогам стосовно 

їх оформлення, не будуть розглядатися. 
 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ 
КОНФЕРЕНЦІЇ  ВИ МАЄТЕ МОЖЛИВІСТЬ 

ОПУБЛІКУВАТИ НАУКОВІ РОБОТИ У 
ДВОХ ВИДАННЯХ 

 
 

1. ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

(ЧАСТИНА І) 

 

2. ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ 

(ЧАСТИНА ІІ) 

 

Міністерство освіти і науки України 

Вінницький торговельно-економічний інститут 

Державного торговельно-економічного 

університету 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка» 

Університет банківської справи. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
До 55-річчя Вінницького торговельно-

економічного інституту ДТЕУ 

 

ХІ Всеукраїнська 

науково-практична  

Інтернет-конференція  

 

 

«ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І 

АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ» 

 
 

 

22 березня 2023 року 

 

 

 
м. Вінниця 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у 

ХІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-

конференції «Облік, контроль і аналіз в управлінні 

підприємницькою діяльністю», яка відбудеться 

22 березня 2023 року на базі Вінницького 

торговельно-економічного інституту ДТЕУ. 

Для участі в конференції запрошуються науковці, 

молоді вчені, здобувачі вищої освіти, працівники 

економічних підрозділів підприємств, органів 

державної виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, наукових організацій, банків. 

 

 

Секції  конференції: 

 

1. Проблеми соціально-економічного розвитку 

підприємництва: вітчизняний та зарубіжний досвід.  

 

2. Фінансово-аналітичне забезпечення розвитку 

діяльності суб’єктів господарювання. 

 

3. Міжнародний та національний досвід розвитку 

обліку і оподаткування в умовах глобалізації 

економіки. 

 

4. Актуальні проблеми та перспективи розвитку 

фінансового контролю в системі управління 

діяльністю суб’єкта господарювання. 

 

5. Фінансово-економічний аналіз діяльності 

підприємств: стан та перспективи розвитку.  

 

6. Інформаційні технології в системі обліково-

аналітичного забезпечення прийняття рішення.  

 

7. Організаційно-методичні аспекти та інноваційні 

технології підготовки майбутніх фахівців. 



Вимоги до оформлення матеріалів: 
 

 Поля по 2 см, шрифт Times New Roman (розмір шрифту - 14), 1 інтервал між 

рядками, вирівнювання по ширині; міжрядковий інтервал — 1,0;  

 Відступ на абзац 1 – не користуватись кнопкою табуляції; 

 Електронні варіанти матеріалів подаються за адресою: kafedraoo@ukr.net, 
набрані у форматі А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word у вигляді файлу з 

розширенням *.doc, або *.docx; 

 На першому аркуші в лівому верхньому куті друкується УДК, з правої 

сторони друкується прізвище, ініціали автора, нижче - назва закладу вищої 

освіти; 

 З наступного рядка – по центру напівжирним шрифтом друкується назва 

(великими літерами, розмір шрифту - 14); 

 Сторінки не нумеруються; перенесення слів не допускається; 

 Обсяг тез до 3 сторінок; обсяг наукової  статей –  від 6 до 12 сторінок; 

 Рисунки, таблиці друкуються вбудованим редактором Microsoft Word. Назва 

рисунка друкується напівжирним шрифтом та розміщується під рисунком по 

центру. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Приклад 

оформлення: Рисунок 1 – Джерела дефіцитного фінансування.  

 Слово «Таблиця» вказують один раз зліва над першою частиною таблиці (з 

абзацного відступу);  над іншими частинами пишуть «Продовження таблиці» з 

зазначенням номера таблиці. Приклад оформлення: Таблиця 1 – Класифікація 

фінансових ресурсів. Розмір шрифту табличного тексту на 2 пункти менше 

основного шрифту. Формули виконуються за допомогою редактора формул 

(внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).  

 Посилання в тексті на джерела зазначати в квадратних дужках [номер 

джерела, стор.], наприклад: [1, с. 13].  

 Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути 

оформлений відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». 

Схема оформлення тез: 

 

 

 

 

 

Вимоги до оформлення статей: 
 

 

 

 

Схема оформлення наукових статей: 

 
 

За довідками звертатися: кафедра обліку та оподаткування ВТЕІ ДТЕУ:  

Контактні телефони:  

(068) 712 5261 Ірина Гладій (доцент кафедри обліку та оподаткування),  

(067) 984 0537 Олена Кудирко (доцент кафедри обліку та оподаткування). 

 

Організаційний внесок складає: 

Для публікації тез доповідей – 200 грн. 

Для публікації наукових статей – 240 грн.  

Організаційний внесок включає: часткові витрати на проведення 

конференції, верстку збірника, виготовлення оригінал-макету, макетування, 

випуск збірника у форматі PDF. 

Електронна версія збірників у форматі PDF буде розміщена на сайті 

ВТЕІ ДТЕУ за адресою: http://www.vtei.com.ua (відділ наукової роботи та 

міжнародної співпраці). 

 

Реквізити для оплати організаційного внеску: 

р/р ВТЕІ ДТЕУ № UA108201720313241001202004575  

Держказначейська служба України, м. Київ  

МФО 820172, код ЄДРПОУ 01562987 
Призначення платежу: за участь у конференції. Обов’язково вказати 

прізвище автора. 

Отримувач платежу: Вінницький  торговельно-економічний  інститут  

ДТЕУ 

УДК  
Прізвище, ініціали автора (ів), курс, група   

викладач/аспірант/здобувач освітнього ступеня «магістр» /14 pt, Ж/ 
                                                                      Навчальний заклад /14 pt/ 

НАЗВА СТАТТІ /14 pt, Ж/ 
Анотація мовою статті (без слова анотація, без абзацного 
відступу, курсив). Рекомендовано від 3 до 5 рядків. 
Ключові слова:  (без абзацного відступу, не менше 5 слів, курсив).  
Основний текст повинен мати такі необхідні елементи, як: 
постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 
практичними завданнями, формулювання цілей статті, посилання 
на сучасні дослідження та публікації, виклад основного матеріалу 
дослідження, висновки  /14 pt/ 
Список використаних джерел: /14 pt, Ж/ 

 

Прізвище, ініціали автора (ів), /14 pt, Ж/ 

науковий ступінь, посада /14 pt, Ж/  

Навчальний заклад /14 pt/ 

НАЗВА ТЕЗ /14 pt, Ж/ 

Основний текст /14 pt/ 

Список використаних джерел: /14 pt, Ж/ 


