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До участі у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 
запрошуються наукові, науково-педагогічні працівники, державні службовці, 

фахівці-практики, молоді вчені та здобувачі вищої освіти. 
Публікація тез та участь у конференції – безкоштовна. 

 
Для участі у конференції необхідно виконати такі умови: 

1. Заповнити електронну заявку на участь у науково-практичній 
інтернет-конференції за посиланням (або переходом на посилання з 
використанням QR-коду): 
                          

https://forms.gle/2UaMx5YtAAtpCNZo9 
 
2. Надіслати матеріали тез, оформлені відповідно до вимог, на електронну адресу 

конференції:  
071.science@nusta.edu.ua 

 

Вимоги до оформлення матеріалів тез: 
1. Обсяг матеріалів – до 4 сторінок (включно), які не нумеруються. 
2. Поля з усіх сторін – 20 мм, шрифт – Times New Roman, розмір – 14 пт. Міжрядковий 

інтервал – 1,5; Абзац – 1,5 см. Книжкова орієнтація. 
3. Оформлення таблиць: кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над 

таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої 
літери. Назву не підкреслюють.  

4. Оформлення ілюстрацій: всі рисунки мають бути згруповані. Назву ілюстрації 
розміщують під нею після номеру.  

5. Обов’язково вказується джерело запозиченого матеріалу. Зразок посилання на 
літературу – [3, с. 35; 8, с. 56–59]. 

6. Список використаних джерел подається після основного тексту тез доповіді та 
повинен бути оформлений відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису  
ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги 
та правила складання». 

 

Зразок оформлення матеріалів тез: 
 Краєвський Володимир  

професор, д.е.н., професор кафедри управлінського 
обліку, бізнес-аналітики та статистики 
Університет державної фіскальної служби України 

 
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ  

ПІДПРИЄМСТВА МАЛОГО БІЗНЕСУ 
 

Раціональне використання фінансових ресурсів в умовах їх обмеження та оптимальне поєднання з 
іншими видами ресурсів на малих підприємствах вимагає систематичного проведення аналізу і оцінки 
фінансової стійкості, рентабельності та платоспроможності [1, с. 257].  
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бізнесу. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”, 2018. № 2. С. 401-411. 

 
 

За результатами роботи конференції буде видано електронну збірку тез доповідей. 


