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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо вчених і провідних фахівців у галузі 

економіки, бухгалтерського обліку, контролю, 

економічного аналізу, аудиту, фінансової звітності, 

оподаткування та суміжних дисциплін взяти участь у ІХ 

міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, 

контролю і оподаткування у контексті Європейської 

інтеграції та сучасних викликів глобалізації», яка 

відбудеться 14-15 травня 2021 року у м. Львові на базі 

Львівського торговельно-економічного університету. 

Метою конференції є обговорення та пошук рішень 

актуальних проблем, пов’язаних із удосконаленням і 

розвитком обліку, аналізу, контролю та оподаткування в 

умовах світових інтеграційних процесів, обмін досвідом 

наукових досліджень та публікація їхніх результатів. 
НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Куцик Петро Олексійович, ректор Львівського торговельно-

економічного університету, д.е.н., професор, голова; 

Євдокимов Віктор Валерійович, ректор Державного 

університету «Житомирська політехніка», д.е.н., професор, 

співголова; 

Семак Богдан Богданович, проректор з наукової роботи  

Львівського торговельно-економічного університету, д.е.н., 

професор; 

Воронко Роман Михайлович, завідувач кафедри обліку, 

контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-

економічного університету, д.е.н., професор; 

Бачинський Василь Іванович, професор кафедри обліку, 

контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-

економічного університету, к.е.н., професор; 

Бондар  Микола Іванович, декан факультету обліку та 

податкового менеджменту, професор кафедри обліку і 

оподаткування ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет ім. Вадима Гетьмана», д.е.н., професор; 

Задорожний Зеновій-Михайло Васильович, проректор з 

наукової роботи Західноукраїнського національного 

університету, член Методологічної ради з бухгалтерського 

обліку та Ради з міжнародних стандартів фінансової звітності 

при  Міністерстві фінансів України, д.е.н., професор; 

Зубілевич Світлана Яківна, голова Комітету з питань 

професійної освіти Федерації професійних бухгалтерів і 

аудиторів України (ФПБАУ), професор; 

Калюга Євгенія Василівна, завідувач кафедри обліку та 

оподаткування Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, д.е.н., професор; 

Каменська Тетяна Олександрівна, голова Аудиторської 

палати України, д.е.н., професор; 

Легенчук Сергій Федорович, завідувач кафедри 

інформаційних систем в управлінні та обліку Державного 

університету «Житомирська політехніка», д.е.н., професор; 

Лоханова Наталія Олексіївна, завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку та аудиту Одеського національного 

економічного університету, д.е.н., професор; 

Карпенко Євгенія Анатоліївна, завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку і аудиту Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 

к.е.н., доцент; 

Фоміна Олена Володимирівна, завідувач кафедри обліку та 

оподаткування Київського національного торговельно-

економічного університету, д.е.н., професор;  

Толкачева Єлєна Георгіївна, завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку Білоруського торговельно-

економічного університету споживчої кооперації, к.е.н., доцент; 

Завацка Тетяна, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, 
фінансів та банківської справи Кооперативно-торговельного 

університету Молдови, к.е.н., доцент; 

Міхал Бєрнацкі, завідувач кафедри фінансового обліку, 

податків і аудиту Вроцлавського економічного університету, 

професор; 

Маріуш Анджеєвскі, завідувач кафедри фінансового обліку 

Краківського економічного університету, професор; 

Йоланта Хлюска, завідувач кафедри фінансів, банківської 

справи та бухгалтерського обліку Ченстоховського 

технологічного університету, професор; 

Марценюк Роман Анатолійович, доцент кафедри обліку, 

контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-

економічного університету, секретар. 

 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 
Секція 1. Тенденції та напрями розвитку 

бухгалтерського обліку в умовах світових інтеграційних 
процесів. 

Секція 2. Стан та актуальні проблеми розвитку 
теорії і практики економічного аналізу.  

Секція 3. Удосконалення контролю й аудиту в 
контексті Європейської інтеграції національної 
економіки. 

Секція 4. Обліково-аналітичні аспекти оптимізації та 
удосконалення оподаткування підприємницької 
діяльності. 

Секція 5. Розвиток інформаційних систем і 
технологій обліку, аналізу та контролю в контексті 
управління суб’єктами господарювання.  
 

Форма участі у конференції: очна, заочна.  

 

 



 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, 

польська, російська. 

 

За підсумками конференції буде сформований 

електронний (PDF) і друкований варіанти збірника 

матеріалів конференції. Збірнику будуть надані 

відповідні бібліотечні індекси УДК, ББK та 

міжнародний стандартний книжний номер (ISBN).  

Електронний варіант Збірника буде розміщено 

на сайті Львівського торговельно-економічного 

університету за адресою: www.lute.lviv.ua. 
 

Для участі у конференції та публікації тез у збірнику 

матеріалів необхідно в термін до 20 квітня 2021 року 

надіслати на електронну адресу оргкомітету 

(konfokao.lteu@gmail.com) електронний варіант тез 

доповіді, заявку на участь у конференції, сканкопію квитанції 

про оплату організаційного внеску. Тема листа: Конференція. 

Документи мають бути підписані (назви файлів) за таким 

прикладом: Ковальчук_Тези.doc, Ковальчук_Заявка.doc, 

Ковальчук_Квитанція.pdf. 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, 

які не відповідають вимогам щодо оформлення, темі 

конференції або надійшли із запізненням.  

Про включення доповіді у програму конференції авторам 

буде повідомлено протягом трьох робочих днів з моменту 

отримання матеріалів оргкомітетом конференції.  

Організаційний внесок за участь у конференції 

складає 150 грн. (оргвнесок передбачає отримання 

електронної версії збірника тез і сертифікату). Плата за 

друкований примірник збірника тез та сертифікат 

додатково становить 60 грн. 
Публікація тез для зарубіжних учасників, докторів наук і 

професорів (при одноосібній участі) – БЕЗКОШТОВНА. 

Реквізити для оплати: 

номер карткового рахунку у Приватбанку 

5168 7450 1813 5688 – Марценюк Роман Анатолійович, 

підстава – організаційний внесок учасника  

конференції, ПІБ. 
 

Учасники конференції мають змогу також подати статті 

до фахового періодичного видання «Вісник ЛТЕУ» 

(індексується у наукометричних базах:Ulrich’s Periodicals, Index 

Copernicus, Google Scholar та ін.), яке входить до категорії «Б» 

«Переліку наукових фахових видань, в яких можуть 

публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття 

наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі наказу 

МОН України № 1643 від 28.12.2019. – 

http://www.lute.lviv.ua/education/nauk-vydan/visnyk-ekon/. 

 

Адреса організаційного комітету: 

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, 

кафедра обліку, контролю, аналізу та оподаткування,  

Завідувач кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування ЛТЕУ Воронко Роман Михайлович, д.е.н., 

професор, тел. (0322) 295-81-29 

E-mail: konfokao.lteu@gmail.com 

 

Координатори конференції: 

Марценюк Роман Анатолійович 

моб. тел. 097-951-30-78;  

Чік Марія Юріївна 

моб. тел. 067-263-05-64 

Кузьмінська Катерина Іванівна 

моб. тел. 096-820-88-02 

E-mail: konfokao.lteu@gmail.com 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

1. До друку приймаються наукові праці, які не були 

опубліковані раніше. 

2. Приймаються тези доповіді однією з робочих мов 

конференції (українська, англійська, польська, російська), обсяг 

яких не перевищує 3-х сторінок, включаючи рисунки, таблиці 

та список використаних джерел. 

3. Тези доповіді повинні бути підготовлені у форматі А4 за 

допомогою редактора МS Word. Поля – 2 см з усіх сторін. 

Сторінки не нумеруються. 

4. Структура тез доповіді (шрифт Тіmes New Roman, кегель 

14 рt, інтервал 1): 

– УДК 

Відомості про автора розміщуються праворуч: 

– напівжирним шрифтом, курсивом: прізвище, ініціали; 

– курсивом: науковий ступінь, вчене звання, посада, назва ВНЗ;  

– заголовок (напівжирним шрифтом); 

– основний текст тез; 

– список використаних джерел. 

5. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати 

шрифт Тіmes New Roman, 14 рt, напівжирний. Всі рисунки 

повинні бути згруповані як єдиний об'єкт. Формули 

розташовувати по центру з нумерацію по правому краю. При 

наборі формул використовувати редактор формул МS Office. 

Забороняється використовувати скановані об’єкти. 

6. Список використаних джерел наводиться у кінці тексту 

мовою оригіналу. Посилання на джерело та сторінки у ньому 

подаються у квадратних дужках (наприклад, [1, с. 154]). 

За зміст, достовірність наведених фактів та 

оригінальність тез доповіді особисту відповідальність несе 

автор. 

 

 

 

Приклад оформлення тез: 
УДК 657 

Воронко Р. М. 
д. е. н., професор, 

зав. кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, 
Львівський торговельно-економічний університет 

м. Львів, Україна  
 

МЕТА І ЗАВДАННЯ АУДИТУ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
ПІДПРИЄМСТВА  

 
Основний текст 

 
Список використаних джерел 

1. 
2. 

ЗАЯВКА 

на участь у роботі  ІХ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, 

контролю і оподаткування у контексті Європейської 

інтеграції та сучасних викликів глобалізації» 
Прізвище ______________________________ 

Ім’я ___________________________________ 

По батькові ____________________________ 

Науковий ступінь _________________________ 

Місце роботи (навчання)___________________ 

Посада_________________________________ 

Науковий керівник (для аспірантів, здобувачів) 

_______________________________________ 

Номер відділення Нової пошти (для пересилання збірників) 

______________________________________ 

E-mail ________________________________ 

Телефон ______________________________ 

Назва тез _____________________________ 

Секція________________________________ 

Виступ на конференції (підкреслити): 

  ТАК   НІ 

Вкажіть день і час приїзду______________________ 

Вкажіть день і час від’їзду ______________________ 

Потреба (підкреслити):  

‒ у друкованому збірнику          так    /    ні  

‒ у друкованому сертифікаті      так    /    ні 

Календар конференції 

20 квітня 2021 р. – кінцевий термін подання заявок на 

участь у роботі конференції, тез доповідей, внесення 

організаційного внеску. 

13 травня 2021 р. – розміщення матеріалів на сайті. 

14 травня 2021р. – пленарне засідання. 

15 травня 2021 р. – секційні засідання. 

20 травня 2021 р. – розсилка збірників тез авторам. 

Сподіваємося на Вашу зацікавленість і співпрацю! З 

повагою, організаційний комітет. 


