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Організаційний комітет конфеенції: 

Очільники організаційного комітету:  

Співголова організаційного комітету 

Андрій Крисоватий - доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних 

наук України ректор Тернопільського національного економічного університету. 

Співголова організаційного комітету 

Анджей Ґосподаровіч - доктор ґаб., професор зв., ректор Вроцлавського економічного 

університету. 

Заступники: 

Зеновій-Михайло Задорожний - доктор економічних наук, професор, проректор з наукової 

роботи Тернопільського національного економічного університету, експерт Наукової ради 

МОН України. 

Богуслав Фєдор - доктор ґаб., професор зв., проректор з міжнародних питань Вроцлавського 

економічного університету. 

Олег Адамів - кандидат технічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи 

(міжнародна та інформаційна діяльність) Тернопільського національного економічного 

університету. 

Члени оргкомітету: 

Анетта Зелінська - доктор ґаб., ад’юнкт кафедри управління якістю і середовищем 

Вроцлавського економічного університету. 

Ольга Кнейслер - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів суб'єктів 

господарювання і страхування Тернопільського національного економічного університету. 

Оксана Десятнюк - доктор економічних наук, професор кафедри податків та фіскальної 

політики, директор Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій 

Тернопільського національного економічного університету. 

Олександр Длугопольський - доктор економічних наук, професор кафедри економічної 

теорії, директор науково-дослідного інституту інноваційного розвитку та державотворення 

Тернопільського національного економічного університету. 

Ольга Кириленко - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів 

Тернопільського національного економічного університету. 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У РОБОТІ  МІЖНАРОДНОІ  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОІ  КОНФЕРЕНЦІІ   

СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: ЛОКАЛЬНИЙ ТА 

МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР 

22– 23 ЖОВТНЯ 2015 РОКУ 



  Юрій Іванов - доктор економічних наук, професор, заступник директора науково- 

  дослідного центру Індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України. 

  Віктор Козюк - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної  

  теорії Тернопільського національного економічного університету. 

Анатолій Луцик - кандидат економічних наук, доцент в.о. завідувача кафедри податків та фіскальної 

політики Тернопільського національного економічного університету. 

Оксана Ляшенко - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та 

інформатики Тернопільського національного економічного університету. 

Євген Сaвєльєв - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Тер-

нопільського національного економічного університету. 

Олена Сохацька - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту 

та маркетингу Тернопільського національного економічного університету. 

Анатолій Тибінь - кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного бізнесу та тури-

зму Тернопільського національного економічного університету. 

Ігор Комендат - начальник Головного управління Державної фіскальної служби в Тернопільській області. 

Робота конференції здійснюватиметься за такими напрямами: 

1. Фінансова система в умовах геополітичних дисбалансів. 

2. Новелізаційні тенденції сучасної фіскальної теорії. 

3. Міжнародний бізнес в умовах гармонізації оподаткування. 

4. Інформаціно-комунікаційні технології фіскального простору. 

5. Міграційні тенденції та фіскальна політика: прагматика взаємозв'язку. 

6. Еколого-трудові перспективи реформування фіскальної політики. 

7. Стратегічні орієнтири формування конкурентного податкового середовища. 

8. Студентська секція - Фіскальна політика України в умовах євроінтеграції. 

Програма конференції передбачає проведення пленарного та секційних засідань, дискусій, круглих 

столів, презентацій наукових та навчально-методичних розробок учасників конференції. 

За результатами роботи конференції буде опубліковано колективну монографію та електронну 

версію збірника для студентів. 

Вимоги до оформлення монографії: 

Роботу виконати у форматі Windows, версії MS Word; для ілюстрацій - формат JPG, роздільна здат-

ність 300 dpi (обовв’язково вислати електронний варіант). Загальний обсяг тексту від 20 000 до 

40 000 знаків (10 сторінок формату А4 комп’ютерного набору). До опублікування приймаються нау-

кові праці, які не друкувалися раніше, автором публікації можна бути не більше одного разу, матері-

али подаються в одному примірнику на паперовому носії та в електронному варіанті. 

Текст рукопису повинен бути побудований відповідно до вимог: 

 Ім'я та прізвище автора у називному відмінку - у верхньому правому куті аркуша, Times New 

Roman, 14, жирним шрифтом, міжрядковий інтервал—1; 

 Науковий ступінь, учене звання, посада місце роботи (назва установи та структурного підрозді-

лу) автора, іноземні автори подають також назву країни—вирівнювання справа, Times New 

Roman, 12, не жирним шрифтом, міжрядковий інтервал—1; 

 

 



 Назва параграфа монографії—вирівнювання тексту по центру, Times New 

Roman, 14, великі літери, жирним шрифтом, міжрядковий інтервал—1,5; 

 Текст рукопису: формат А4, Times New Roman, 14, міжрядковий інтервал 1,5. По-

ля: ліворуч, вгорі, внизу — 2 см, праворуч—1 см, абзац - 1,25 см. Сторінки монографії 

мають бути пронумеровані у верхньому колонтикулі справа, Times New Roman, 14. 

Переносів не використовувати. 

 Десяткові дроби подавати через кому (наприклад: 23,234); формули: шрифт Times New 

Roman, 14, великий індекс—8, малий індекс—5, великий символ 14, малий символ—11 пт; 

таблиці, рисунки повинні мати нумерацію і назву; ілюстрований матеріал подавати у тексті, 

підписи набирати курсивом, рисунки, виконані засобами MS Word групувати як один об’єкт; 

 Література: шрифт Times New Roman, 14, розміщується після тексту під заголовком 

“Література” (бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно зі встановлени-

ми стандартами і вимогами (див. “Бюлетень ВАК України” - 2009. - №5); посилання на літера-

туру слід виконувати у квадратних дужках (наприклад: [3, с. 65; 6, с. 22], де перша цифра по-

рядковий номер джерела у списку) літератури під назвою “Література”, а друга — номер від-

повідної сторінки, джерело від сторінки відокремлюється комою та малою літерою “с” з крап-

кою, а джерело від іншого джерела—крапкою з комою). На кожну позицію у списку літерату-

ри повинно бути посилання у тексті. Посилаючись на Інтернет-джерела вказувати дату їх вико-

ристання, або останньої модифікації, якщо така вказана на електронній сторінці. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів (тез доповідей) електронного збірника для студентів: 

Роботу виконати у форматі Windows, версії MS Word; для ілюстрацій - формат JPG, роздільна здат-

ність 300 dpi (обов'язково вислати електронний варіант). Загальний обсяг тексту не більше 2 сторі-

нок формату А4 комп’ютерного набору. До опублікування приймаються наукові праці, які не друку-

валися раніше, автором публікації можна бути не більше одного разу, матеріали подаються в одно-

му примірнику на паперовому носії та в електронному варіанті. 

Текст повинен бути побудований за схемою: 

 Ім'я та прізвище автора—у верхньому правому куті аркуша, Times New Roman, 12, жирним 

шрифтом, міжрядковий інтервал—1; 

 Навчальний заклад (без скорочень), група (клас) автора, ім’я та прізвище наукового керівника, 

його посада, вчене звання, науковий ступінь, іноземні автори подають також назву країни—

вирівнювання справа, Times New Roman, 12, не жирним шрифтом, міжрядковий інтервал—1; 

 Назва тез—вирівнювання тексту по центру, Times New Roman, 1, великі літери, жирним шриф-

том, міжрядковий інтервал—1,5; 

 Текст рукопису: формат А4, Times New Roman, 12, міжрядковий інтервал 1,0. Поля: ліворуч, 

вгорі, внизу — 2 см, праворуч—1 см, абзац - 1,25 см. Сторінки мають бути пронумеровані у 

верхньому колонтикулі справа, Times New Roman, 12. Переносів не використовувати. 

 Література: шрифт Times New Roman, 12, розміщується після тексту під заголовком 

“Література” (бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно зі встановлени-

ми стандартами і вимогами (див. “Бюлетень ВАК України” - 2009. - №5); посилання на літера-

туру слід виконувати у квадратних дужках (наприклад: [3, с. 65; 6, с. 22], де перша цифра по-

рядковий номер джерела у списку) літератури під назвою “Література”, а друга — номер від-

повідної сторінки, джерело від сторінки відокремлюється комою та малою літерою “с” з крап-



пкою, а джерело від іншого джерела—крапкою з комою). На кожну позицію у списку 

літератури повинно бути посилання у тексті. Посилаючись на Інтернет-джерела вказу-

вати дату їх використання, або останньої модифікації, якщо така вказана на електрон-

ній сторінці. 

 

 

Матеріали, оформлені з відхиленнями від зазначених вимог, оргкомітет розглядати не буде. 

 

Матеріали для монографії надсилати англійською мовою. 

Матеріали, надіслані на конференцію повертатися не будуть.  

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська, німецька, російська. 

 

Усі учасники конференції повинні надіслати заявку, оформлену за зразком: 

 

 

Актуальні терміни: 

Заявку на участь у конференції просимо надіслати включно до 10.10.2015 року 

Матеріали до монографії - включно до 22.10.2015 року 

Оплату за участь у конференції - включно до 10.10.2015 року 

Тези (студентів та школярів) для збірника конференції - включно до 05.10.2015 року 

 

Матеріали до друку, заявку та квитанцію про оплату необхідно вислати на е-mail: 

podatky@tneu.edu.ua трьома окремими файлами, названими прізвищами автора за зразком: 

zajavka_Vasylenko.doc; publikatsia_Vasylenko.doc; kvytantsia_Vasylenko.pdf 

 Заявка на участь у конференції  

1. Прізвище ім'я по батькові _____________________________________ 

2. Посада, науковий ступінь, вчене звання _____________________________________ 

3. Назва навчального закладу (без скорочень) _____________________________________ 

4. Назва підрозділу (групи, класу) _____________________________________ 

5. Назва доповіді _____________________________________ 

6. Потреба у житлі _____________________________________ 

7. Домашня адреса _____________________________________ 

8. Електронна адреса (e-mail: ) _____________________________________ 

9. Контактний телефон _____________________________________ 

10. Мова доповіді (потреба у перекладачі) _____________________________________ 

11. Чи є потреба у резервуванні місця прожи-
вання на термін конференції _____________________________________ 



Організаційний внесок за участь у конференції: 

Для учасників з України: 

350 грн  - участь у роботі конференції, публікація у колективній монографії; 

200 грн - без участі у роботі конференції, публікація у колективній монографії; 

150 грн - участь у роботі конференції, публікація у збірнику тез доповідей; 

120 грн - без участі у роботі конференції, публікація у збірнику тез доповідей. 

Для іноземних учасників: 

60 €  - участь у роботі конференції, публікація у колективній монографії); 

40 € - без участі у роботі конференції, публікація у колективній монографії); 

Публікація тез доповідей для іноземних студенів, які не навчаються в ТНЕУ безкоштовна. 

Організаційні внески використовуються для відшкодування витрат, пов’язаних із підготовкою і про-

веденням конференції, протокольних заходів згідно з розкладом роботи конференції, виданням 

програми конференції та пакету роздаткових інформаційних матеріалів. 

Кошти за участь у конференції у гривнях сплачувати за реквізитами: ТОГО «ПАРТНЕРСТВО», код 

ЄДРПОУ/ЗКПО 37198572, р/р 26002060505238 в ПАТ “ПРИВАТБАНК”, МФО 338783. 

У призначені платежу обов’язково вказати: “На статутну діяльність (Прізвище Ім'я автора, міжна-

родна конференція)”. 

Кошти за участь у конференції у євро сплачувати за реквізитами:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМІТКА: 

 Копію платіжного доручення або квитанцію про оплату необхідно вислати відповідно до 

попередньо вказаного терміну.  

 У випадку відсутності учасника на конференції з причин, не залежних від організаціного 

комітету, перераховані кошти повертатися не будуть. 

 Квитками за приїзд та зворотній проїзд учасників конференції оргкомітет не забезпечує. 

 Оплата за проживання під час конференції здійснюється за кошт учасників конференції. 

 Усі необхідні супутні документи, доручення, відрядні посвідчення та ін. Оганізаційний 

комітет зобов'язується оформити і надати усім учасникам конференції вчасно. 

Дамо відповіді на будь-які запитання стосовно проведення конференції, публікації монографії та 

збірника тез доповідей за телефонами: +38 067 350 13 20; +38 067 354 18 35 

Не соромтеся звертатися, будемо радів вітати Вас у Тернопільському національному економічно-

му університеті. 

Реквізити компанії/Company details 

Найменування компанії/company Name ПАРТНЕРСТВО, ТОГО 

Рахунок компанії в банку/The bank account of the company 26003055115182 

Найменування банку/Name of the bank Privatbank, Dnipropetrovsk, Ukraine 

SWIFT Code банку/Bank SWIFT Code PBANUA2X 

Адреса компанії/Company address UA 46024 Тернопiльська м Тернопiль вул Тарнавського д.14 кв.70 

IBAN Code UA163387830000026003055115182 

Банки-кореспонденти/correspondent banks 

Рахунок у банку-корреспондента/Account in the correspondent bank 100-947012110 

SWIFT Code банку-корреспондента/SWIFT-code of the correspondent bank DEUTDEFF 

Банк-корреспондент/correspondent bank DEUTSCHE BANK AG ,Frankfurt, Germany 

АБО 

Рахунок у банку-корреспондента/Account in the correspondent bank 400886700401 

SWIFT Code банку-корреспондента/SWIFT-code of the correspondent bank COBADEFF 

Банк-корреспондент/correspondent bank Commerzbank AG ,Frankfurt am Main, Germany 


