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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В 

УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ 
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В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

м. Львів, 30 квітня 2018 року 

    Львівський торговельно-економічний університет 

запрошує студентів економічних спеціальностей 

вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації 

прийняти участь у всеукраїнській науковій 

конференції “Обліково-аналітичне забезпечення 

в управлінні діяльністю підприємств в умовах 

трансформації національної економіки” 
 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  

 

Куцик Петро Олексійович – професор, ректор 

Львівського торговельно-економічного університету, 

голова організаційного комітету 
 

Семак Богдан Богданович – професор, 

проректор з наукової роботи Львівського 

торговельно-економічного університету  

Бачинський Василь Іванович – професор, 

завідувач кафедри бухгалтерського обліку 

Львівського торговельно-економічного університету 

Редченко Костянтин Іванович – професор, 

завідувач кафедри аудиту, аналізу та оподаткування 

Львівського торговельно-економічного університету  
 

Чік Марія Юріївна – доцент кафедри 

бухгалтерського обліку Львівського торговельно-

економічного університету  

Марценюк Роман Анатолійович – доцент 

кафедри бухгалтерського обліку Львівського 

торговельно-економічного університету 

 

 

Місце проведення конференції:  
м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНІ 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Секція 1. Перспективи та механізми 

забезпечення розвитку економіки України 

Секція 2. Фінансово-економічна система 

України: стан та перспективи розвитку  

Секція 3. Облік як інформаційне забезпечення 

в управлінні діяльністю підприємства: теорія та 

практика 

Секція 4. Оподаткування діяльності суб’єктів 

господарювання: проблеми та перспективи 

удосконалення 

Секція 5. Економічний аналіз у системі 

прийняття управлінських рішень: сучасний стан 

та перспективи розвитку. 

Секція 6. Актуальні проблеми і перспективи 

розвитку ревізії та контролю (аудиту) в умовах 

економічних трансформацій. 

Секція 7. Звітність як джерело інформаційного 

забезпечення системи управління підприємства  

 

Робочі мови конференції: 

українська, російська, англійська 

Кількість учасників  

від одного навчального закладу –  

 

НЕ ОБМЕЖЕНА 
 

у дистанційному 
форматі 

 



Умови участі у конференції 

Для участі у конференції необхідно до 

16 квітня 2018 року надіслати на 

електронну адресу (зазначено нижче): 

1) наукове есе (тези) у відповідності до 

встановленого взірця; 

2) заявку на участь в конференції; 

3) сканований оригінал документа про оплату 

(для отримання примірника). 
 

 

Участь у конференції: 

 

При отримані електронного 

варіанта примірника - 

БЕЗКОШТОВНО 
 

При отримані друкованого 

варіанта примірника –  

ОПЛАТА 50 грн. 
 

Оплата організаційного внеску 

здійснюється за реквізитами: 
 

Одержувач:  Марценюк Р. А. 

ІПН 3154607978 

Картковий рахунок: 5168 7573 1308 3901 

ПриватБанк 
 

Електронна адреса для спілкування: 

konf_lka@ukr.net 
 
 

За додатковою інформацією звертатись: 
 

Чік Марія Юріївна 

(067) 2630564 

Марценюк Роман Анатолійович 

(097) 9513078 

Вимоги до оформлення наукового есе (тез)  
1. Обсяг не більше 3 сторінок формату А4.  

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

3. Шрифт Times New Roman; міжрядковий інтервал  

1,5; стиль Normal.  

4. Перший рядок прізвище ім’я по-батькові автора 

(шифр курсив, напівжирний, кегель 12, вирівняний 

за лівою стороною, абзацний відступ 9 см).  

5. Другий рядок назва спеціальності (шифр курсив, 

кегель 12, вирівняний за лівою стороною, абзацний 

відступ 9 см).  

6. Третій та четвертий рядок прізвище та ініціали 

наукового керівника, вчене звання й посада (шифр 

курсив, кегель 12, вирівняний за лівою стороною, 

абзацний відступ 9 см).  

7. П’ятий рядок повна 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. Список використаних джерел у відповідності 

чинним вимогам (не більше 5-ти позицій).  
 

Примітка: Формули, ілюстрації і таблиці 

оформлюються відповідно до чинних вимог 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.  

У випадку отримання друкованого 

примірника: додатково сканований оригінал 

документа про оплату Квитанція_Прізвище 

(додатково).  
  

Тези, оформлені без дотриманням вказаних 
вимог, розглядатися не будуть 

 

Відповідальність за зміст та оформлення тез 
несе автор і науковий керівник 

 

З А Я В К А 
на участь у всеукраїнській науковій 

конференції “Обліково-аналітичне 

забезпечення в управлінні діяльністю 

підприємств в умовах трансформації 

національної економіки” 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

_______________________________________ 

Науковий керівник  

(ПІП, вчений ступінь, посада) 

_______________________________________ 

Повна назва ВНЗ 

_______________________________________ 

Спеціальність, курс 

_______________________________________ 

Контактний телефон 

_______________________________________ 

Е-mail 

_______________________________________ 

Поштова адреса 

_______________________________________ 
 
 
 
 
 

Примітка! 

 

Всім учасникам у день проведення 

конференції буде надіслано електронний 

варіант збірника, а друкований (за умови 

оплати) впродовж місяця після дати 

конференції 
 


