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VІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ, ЗДОБУВАЧІВ І СТУДЕНТІВ 

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, 

АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ» 

 
 

Шановні колеги!  
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, яку 

проводить кафедра обліку і аудиту та кафедра економічної теорії і міжнародної економіки Луцького 

національного технічного університету. 
 

Наукові напрями: 
1. Удосконалення теорії бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки. 

2. Теоретико-методологічні передумови гармонізації системи фінансового обліку. 

3. Управлінський облік і контроль через призму філософії конструктивізму. 

4. Аналітичне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання. 

5. Перспективи розвитку аудиту в період світової фінансової кризи. 

6. Науково-практичне обґрунтування впровадження інформаційних технологій в обліку, аналізі та 

контролі. 

7. Звітність підприємств: соціально-екологічні орієнтири. 

8. Проблеми обліку, контролю і аналізу: інституціональний аспект. 

9. Регіональні і глобальні проблеми розвитку економіки. 

 
Вимоги до оформлення тез доповідей і статті:  

Роботу слід виконувати у форматі Windows, версії текстового редактора MS Word; (відправити по 
електронній пошті з наступним повідомленням організаторів конференції).  

Текст: в текстовому редакторові MS Word 2003.  
Об'єм: тези доповіді 1-2 повних сторінки формату А5, стаття 5-8 сторінок формату А5.  
Шрифт: тези - Times New Roman, 11 кегль через 1 інтервал, абзаци - 1 см, поля: 1.5 см з усіх 

боків;  стаття - Times New Roman, 11 кегль, через 1 інтервал, абзаци - 1 см, поля: 1.5 см з усіх боків. 
НАЗВА СТАТТІ  подається українською, англійською та російською мовами. 
Анотація та ключові слова для статті на українській, англійській та російській мовах - Times 

New Roman, 9 кегль через 1 інтервал. 



ТЕКСТ РУКОПИСУ МАЄ БУТИ ПОБУДОВАНИЙ ЗА НАСТУПНИМ ЗРАЗКОМ:  
 

Оформлення тексту тез : 

УДК 657 

Ірина Садовська 
Луцький національний технічний університет 

 

НАЗВА 
 

Текст текст Текст текст Текст текст Текст текст Текст текст Текст текст Текст текст Текст текст Текст  
 

Література:  (НЕ ОБОВ’ЯЗКОВО) 

 
 

Оформлення тексту статті у Міжнародному збірнику наукових праць «ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. 

МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки»: 

УДК 657 

Ірина Садовська 
Луцький національний технічний університет 

 

НАЗВА (на мові статті) 

 
У статті досліджені основні аспекти суті і ролі фінансової звітності. Автор визначає поняття і завдання фінансової 

звітності і її роль в житті і розвитку підприємства.  

Ключові слова: фінансова звітність, звітні показники, аналіз господарської діяльності. 
 

The article examines the main aspects of the nature and role of the financial statements. The author defines the concept and objectives of 

financial reporting and its role in the life and development. 

Keywords: financial reporting, performance reporting, business analysis.   
 

В статье исследованы основные аспекты сущности и роли финансовой отчетности. Автор определяет понятие и задачи 

финансовой отчетности и ее роль в жизни и развитии предприятия. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, отчетные показатели, анализ хозяйственной деятельности. 

 

Текст текст Текст текст Текст текст Текст текст Текст текст Текст текст Текст текст Текст текст Текст  
 

Література: 
 

Автор: 

Садовська Ірина Борисівна, к.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного 

університету, м. Луцьк, Україна. 

Сфера наукових інтересів: теорії калькулювання; управлінський облік в сільському господарстві; інституціональні аспекти 

теорії управлінського обліку. 

Зв’язок з автором: irina_sadovska@ukr.net 
 

Оформлення тексту статті у фаховий збірник Економічні науки. Серія «Облік і фінанси»: 

УДК 657 

Садовська І.Б., к.е.н., професор 

Луцький національний технічний університет 

НАЗВА 
Анотація. 

Ключові слова:  

NAME 
Annotation. До 500 слів (розширена) 

Keywords:  

НАЗВАНИЕ 
Аннотация. 

Ключевые слова: 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими та практичними 

завданнями. Текст текст Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. Текст текст Текст текст текст  

Цілі статті. Текст текст Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 

Текст текст Текст текст  текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  

Висновки.Текст текст Текст текст Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
  

Література: 

 

 

Список літератури (наявність якого є обов'язковим для статті) подається загальним списком 

у кінці рукопису згідно з вимогами ВАК України. 

Усі малюнки мають бути згруповані, як єдиний об'єкт.  

Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вимог, оргкомітет не розглядатиме. 



Робочі мови конференції: українська, польська, російська, англійська 
 

Тези виступу (доповіді), статтю і заявку на участь в конференції просимо присилати по 
електронній пошті у відредагованому вигляді до 15 листопада 2015 р. 

 
За результатами конференції будуть видані:  

 

  
 

Вартість участі в конференції становить: 

 Збірник матеріалів конференції (тези) (збірник у PDF форматі надісланий електронною поштою) -

 40 грн.*; 

 Міжнародний збірник наукових праць «ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові 

нотатки». Випуск 1 (9)-2016 (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобі масової 

інформації серія КВ № 20767-10567 Р). (у PDF форматі, надісланий електронною поштою) -                   

40 грн.*; 

 друкований  Збірник матеріалів конференції (тези) – 30 грн.за сторінку + пересилка 1 прим. 

Укрпоштою – 30 грн., 

 друкований примірник «Міжнародного збірника наукових праць «ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. 

МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки» Випуск 1 (9)-2016 (свідоцтво про державну реєстрацію 

друкованого засобі масової інформації серія КВ № 20767-10567 Р). (розміщується в РІНЦ (e-

library)) - 40 грн. за сторінку + пересилка 1 примірника Укрпоштою – 30 грн.; 

 друкований примірник фахового збірника «Економічні науки» (розміщується в РИНЦ (e-library)) -

 40 грн. за сторінку + пересилка 1 примірника Укрпоштою – 30 грн.; 
*Організаційні витрати, витрати на редагування, формування збірника, розміщення на сайті, розсилка по 

бібліотеках. 

**Для представників ВУЗів, з якими укладено Договори про співпрацю, участь в конференції безкоштовна!!!. 

 
Міжнародний збірник наукових праць «ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові 

нотатки» з 2014 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International 
Centre Paris, France) – ISSN 2313-8211 

 
Оплату здійснювати за наступними реквізитами: 

ВОГО «Перспективи Волині» 

Код ЄДРПОУ  37572593 

Р/р № 26002055500944 

Волинська філія ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» 

МФО 303440 
 

У призначенні платежу вказати: 

«За публікацію тез / статті» та прізвище платника 

 
Відповідальний секретар оргкомітету Лілія Риковська (+38066) 759 72 53, (+380332) 789952 
E - mail: konferencia_LNTU@ukr.net 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
05 грудня 2015 р. 
5.15 – зустріч учасників (поїзд Київ-Луцьк), поселення 
9.00-10.00 – реєстрація учасників, кава-брейк 
10.00-11.30 – відкриття конференції, пленарне засідання 
11.30-11.45 – кава-брейк 
11.45-13.15 – секційні засідання 
13.15-14.00 – обід  
14.00-15.30 – секційні засідання 
15.45-16.15 – підведення підсумків, нагородження учасників конференції 
16.30-22.00 – наукові дискусії за круглим столом, ресторан «РЕСТПАРК» 
06 грудня 2015 р. 
10.00 – екскурсії по м. Луцьк 
Від’їзд учасників 
 
З повагою  Оргкомітет 

 



ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

VІI Міжнародної науково-практичної конференція  

молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів  

«Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку,  

аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки» 

(5 грудня 2015 року, м. Луцьк) 

 

1 Прізвище, ім’я, по батькові    

2 Назва навчального закладу  

3 *Спеціальність, курс, група  

4 * Прізвище, ім’я, по батькові, науковий 
ступінь, вчене звання  наукового керівника 

 

5 Секція  

6 Назва доповіді для включення в програму 
конференції   

 

7 Матеріали, які надсилаються на 
конференцію; збірники в які плануєте 
розміщення:  

назви тез доповідей, статей 

 Збірник матеріалів конференції  

 Студентський науковий вісник  

 Міжнародний збірник наукових праць 

«ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: 

наукові нотатки»  

 

 Фаховий збірник «Економічні науки»  

8 Поштова адреса  

9 Електронна адреса  

10 Контактний телефон  

11 Планую: 
□ друк збірника тез 
□ друк збірника статей 
□ збірник в pdf форматі надісланий електронною поштою 
□ виступ на конференції 

* Поля обов’язкові для аспірантів, здобувачів і студентів 

 


