
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

 

Для опублікування матеріалів учасники 

сплачують організаційний внесок у розмірі 

150 грн. Участь студентів коледжів 

безкоштовна. Проїзд, проживання та 

харчування оплачують учасники самостійно. 

 

Організаційний внесок потрібно 

перерахувати у Благодійний фонд розвитку 

Львівської політехніки на рахунок: 

26004053724895 у ПАТ КБ “ПриватБанк”, 

МФО 325321, ЄДРПОУ 25549684; в 

призначенні платежу вказати “За участь у V 

МСНК “Облік, аналіз і контроль ..” і прізвище 

учасника (-ів). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДРЕСА  

ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: 

 

79013, м. Львів, Національний університет 

“Львівська політехніка”, вул. С. Бандери, 12, 

кафедра обліку та аналізу, оргкомітет 

V Міжнародної студентської наукової 

конференції “Облік, аналіз і контроль в 

системі управління суб’єктами економіки”.  

Телефон кафедри обліку та аналізу: 

 (032) 258-22-43 

 

ТЕЛЕФОН КОНТАКТНОЇ ОСОБИ: 

 

Гик Василь Володимирович: 

+38 (097) 612-97-63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет 

“Львівська політехніка” 

Університет ім. Марії Кюрі- Склодовської в Любліні 

(Польща) 

Гірничо-металургійна академія (Польща) 

Господарська академія ім. Д.А. Ценова (Болгарія) 

Молдавська економічна академія (Молдова) 

Білоруський державний економічний університет 

(Білорусія) 

 

 

  
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

V Міжнародна  

студентська наукова конференція: 

 

“Облік, аналіз і контроль в 

системі управління 

суб’єктами економіки” 

 

 
18 жовтня 2019 р. 

 

Львів - 2019 



Шановні студенти! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у 

V Міжнародній студентській науковій 

конференції “Облік, аналіз і контроль в 

системі управління суб’єктами економіки”, 

яка проводитиметься 18 жовтня 2019 р. у 

Національному університеті “Львівська 

політехніка” за адресою м. Львів, вул. 

С. Бандери, 12, ІV навчальний корпус, 

ауд. 406. 

. 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1. Актуальні проблеми бухгалтерського, 

управлінського та податкового обліку і шляхи 

їх вирішення. 

 

2. Проблеми та перспективи розвитку 

аудиторської діяльності в Україні. 

 

3. Проблеми розвитку економічного аналізу 

та його застосування у прийнятті 

управлінських рішень на практиці.  

 

4. Шляхи реформування внутрішнього та 

зовнішнього контролю у контексті подолання 

економічних проблем підприємств. 

 

5. Проблеми та перспективи використання 

інформаційних систем і технологій в обліку, 

аналізі та аудиті. 

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

українська, англійська, польська. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ДОПОВІДЕЙ: 

 

Текст: в текстовому редакторі MS Word, 

обов’язково збережений у форматі Word 97-

2003. 

Обсяг: тези доповіді 1-2 повних сторінки 

формату А4. 

Шрифт: Times New Roman, 14 кегль, 

інтервал – 1.1, абзаци – 1 см. 

Поля: з лівого боку 3 см, з усіх інших боків 

– 2 см. 

 

Оформлення тексту: у верхньому правому 

куті зазначити прізвище та ініціали автора 

(авторів), шифр групи (для студентів), назву 

вищого навчального закладу, а також 

прізвище, ініціали, науковий ступінь, посаду 

наукового керівника. Нижче через рядок 

(великими літерами жирним шрифтом) – 

назва тез доповіді. Через рядок – основний 

текст, в кінці якого подається список 

використаної літератури з підзаголовком 

“Література”. Список літератури подається з 

дотриманням бібліографічних вимог. 

Посилання в тексті на літературу подається в 

квадратних дужках, наприклад: [3, с.10]. 

 

Використання ілюстративних матеріалів в 

тезах повинно бути мінімальним. Всі рисунки 

повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. 

 

Оргкомітет залишає за собою право 

часткового редагування або відхилення 

матеріалу, що не відповідає вимогам. 

 

 

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ДОПОВІДЕЙ: 

 
Шевченко Н. В., 

студ. гр. ОПМ-11, 

Національний університет «Львівська політехніка». 

Науковий керівник – Чубай В. М.,  

к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу 

 

ПРОБЛЕМИ НАРАХУВАННЯ, СПЛАТИ ТА 

ОБЛІКУ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ 

 

Текст … 

 

Література 

1. Яремко І. Й. Фінансова звітність підприємств 

корпоративного типу: стан і перспективи / 

І. Й. Яремко // Менеджмент та підприємництво в 

Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 

Вісник національного університету «Львівська 

політехніка». – 2015. –  № 721. – С. 547-552. 

 

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

НЕОБХІДНО 

ДО 1 ЖОВТНЯ 2019 Р. ВКЛЮЧНО:  

 

Зареєструватись на сайті конференції: 

www.conf.lviv.ua 

 

Надіслати підготовлені файли 

(тези та квитанцію про оплату) на e-mail: 

oaconf@ukr.net 

 

В темі повідомлення вказати: Учасник V 

МСНК 2019 та прізвище, ім’я, по батькові 
 

Назви поданих файлів повинні містити 

прізвище учасника конференції латинкою та 

тип матеріалу. Наприклад: 

Ivanenko_tezy.doc, Ivanenko_zayavka.doc, 

Ivanenko_oplata.pdf 


