
 

Місце проведення конференції 
79005, Україна, м. Львів 

 вул. Туган - Барановського, 10, 

Львівська комерційна академія, 

актова зала 

 

 

Час проведення конференції 
24-25  квітня 2015 року 

 

 
 

Програма конференції 
 

24 квітня (п'ятниця) 

9:00-10:00 реєстрація учасників конференції 

10:00-10:30 відкриття конференції 

10:30-12:00 доповіді учасників конференції 

12:00-12:15 кава - брейк 

12:15-13:30 доповіді учасників конференції 

13:30-14:15 обід 

14:15-16:30 доповіді учасників конференції 

17:30 святковий концерт 

 

 

25 квітня (субота) 

10:00-11:30 доповіді учасників конференції 

11:30-12:00 

 

підведення підсумків 

конференції 

13:00 

 

екскурсія культурними та 

історичними пам’ятками 

м. Львова 

 

 

Заявка 

на участь у X всеукраїнській науково-

практичній конференції студентів, аспірантів 

та молодих вчених “Стан та перспективи 

розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і 

контролю в умовах економічної інтеграції” 

 

Прізвище _________________________________ 

Ім’я  _____________________________________ 

По батькові _______________________________ 

Назва доповіді ____________________________ 

Повна назва ВНЗ __________________________   

__________________________________________ 

Спеціальність _____________________________ 

Курс _____________________________________ 

Контактний телефон _______________________ 

E-mail ___________________________________ 

Поштова адреса (вулиця, номер будинку 

(квартири), населений пункт, індекс) __________ 

__________________________________________  

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, 

вчене звання) _____________________________ 

__________________________________________ 

Виступ на конференції (підкреслити) 

ТАК                               НІ 

Потреба у забезпеченні житлом (підкреслити) 

ТАК                               НІ 

Примітка: всі поля заявки є обов’язковими для заповнення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ 

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
 

 

на X всеукраїнську науково-практичну 

конференцію студентів, аспірантів та 

молодих вчених 

 

“Стан та перспективи 

розвитку бухгалтерського 

обліку, аналізу і контролю 

в умовах економічної 

інтеграції” 
 

 

 

 

24-25 квітня 2015 р. 

м. Львів 



 

Інститут економіки та фінансів ЛКА, 

кафедра бухгалтерського обліку та кафедра 

аудиту запрошують Вас прийняти участь у Х 

всеукраїнській науково-практичній конференції 

студентів, аспірантів та молодих вчених “Стан  

та перспективи розвитку бухгалтерського 

обліку, аналізу і контролю в умовах 

економічної інтеграції”. 

 

Метою конференції є залучення студентів і 

молодих вчених до науково-практичної 

діяльності та стимулювання і підтримка 

наукової діяльності молоді у сфері обліку, 

аналізу і контролю. 
 

Напрямки роботи на конференції: 
 

1. Проблеми теорії і практики бухгалтерського 

обліку в умовах інтеграційних процесів. 

2. Теорія, методика та організація 

економічного аналізу в умовах глобалізації. 

3. Стан і напрями розвитку контролю в умовах 

інтеграції національної економіки. 

 
За результатами конференції тези учасників 

будуть опубліковані у Збірнику матеріалів 

конференції. 

 Х всеукраїнська науково-практична 
конференція студентів, аспірантів та молодих 
вчених включена до Плану проведення 
міжнародних та всеукраїнських конгресів, 
форумів, науково-практичних конференцій та 
семінарів молодих учених і студентів у 2015 
році (лист МОНУ від 04.02. 2015 р. № 14.1/10-
158). 

  

Умови участі у конференції 
Для участі у конференції Вам необхідно до 

03 квітня 2015 року надіслати на електронну 

адресу: 

1) тези (оформлені у відповідності до 

поданого взірця); 

2) заявку на участь у конференції; 

3) скановану копію останньої сторінки тез із 

підписом автора та візою наукового 

керівника; 

4) сканований оригінал документа про оплату. 
 

Для виступу необхідно підготувати 

презентацію у програмі MS PowerPoint. 
 

Робочі мови конференції: 

українська, російська, англійська 
 

За розміщення тез оплата  65,00 грн. 
 

Оплату за публікування тез здійснювати за 

наступними реквізитами: 

Одержувач: Марценюк Р. А. 

ІПН 3154607978 

Картковий рахунок: 5168757202194751  

У КБ Приватбанк 

Призначення платежу: “За публікацію 

матеріалів конференції” 
 

Адреса для пересилання тез: 

E-mail: konferencia_lka@i.ua 
 

За додатковою інформацією звертатись: 

 

Ковальчук Наталя 063 426 97 37 

Годованюк Євген 097 086 64 45 

Кравець Олександр 096 098 83 06 

 

Вимоги до оформлення тез 
1. Обсяг тез  не більше 3 сторінок формату А4. 

2. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве  20 мм. 

3. Шифр  Times New Roman; міжрядковий інтервал  

1,5; стиль  Normal. 

4. Перший рядок . прізвище та ініціали автора 

(шифр курсив, напівжирний, кегель 12, вирівняний 

за лівою стороною, абзацний  відступ  9 см). 

5. Другий та третій рядки  назва спеціальності 

(6.030509, 7.03050901, 8.03050901 або інші) (шифр 

курсив, кегель 12, вирівняний за лівою стороною, 

абзацний  відступ  9 см). 

6. Четвертий рядок  вчене звання, прізвище та 

ініціали наукового керівника (шифр курсив, кегель 

12, вирівняний за лівою стороною, абзацний  

відступ  9 см). 

7. П’ятий рядок  назва навчального закладу (шифр 

курсив, кегель 12, вирівняний за лівою стороною, 

абзацний  відступ  9 см). 

8. Шостий рядок . назва тез (шифр напівжирний, 

великі літери, кегель 14, вирівняний по центру). 

9. Виклад матеріалу (без рубрикацій) (кегель  14, 

абзацний відступ  1 см, вирівняний за шириною). 

10. Бібліографічний список використаних джерел у 

відповідності поданим взірцем (не більше 5-ти 

позицій). 

11. Підписи автора та наукового керівника з 

рекомендацією до друку. 
 

Примітка: Формули, ілюстрації і таблиці 

оформлюються відповідно до чинних вимог ВАК 

України та повинні бути згруповані як один об’єкт. 

При відправленні на електронну скриньку вкладені 

документи найменувати наступним чином: тези  

Тези_Прізвище; заявку на участь  Заявка_Прізвище; 

копію останньої сторінки тез  Віза_Прізвище; 

сканований оригінал документа про оплату  

Квитанція_Прізвище. 
 

Тези, оформлені без дотриманням вказаних 

вимог, розглядатися не будуть 

Відповідальність за зміст та оформлення тез 

несе автор і науковий керівник 

mailto:konferencia_lka@i.ua

