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МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ,
ЗДОБУВАЧІВ І СТУДЕНТІВ

«ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ В СТРАТЕГІЇ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ»
25 квітня 2020 року
Луцьк
Шановні колеги!
Запрошуємо взяти участь в роботі міжнародної науково-практичної конференції,
яку проводить кафедра обліку і аудиту Луцького національного технічного
університету для науковців та практиків, аспірантів, здобувачів і студентів, які
зацікавлені у популяризації власних наукових досліджень.
НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Інтеграція бухгалтерського обліку з суміжними економічними науками.
2. Спрощені системи обліку, оподаткування та звітності в сучасних умовах господарювання.
3. Облікове забезпечення господарських процесів.
4. Управлінський облік і контроль як підсистеми сучасного менеджменту підприємства.
5. Контроль як функція менеджменту і інститут аудиту: сучасний стан і перспективи
розвитку.
6. Економіко-математичне моделювання в управлінні підприємством.
7. Комунікативні процеси у педагогічній та управлінській діяльності.
8. Результати науково-технічного прогресу (інновації) як об’єкти обліку, аналізу і
контролю.
9. Методика економічного аналізу в умовах реформування національної економіки:
зарубіжний досвід і вітчизняна практика.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська.
До участів в роботі конференції приймаються тези надіслані електронною поштою
до 18 квітня 2020 року (включно).
Для участі у конференції потрібно не пізніше 18 квітня 2020 року:
1. Заповнити заявку для участі за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXakXaTjjmlyCnzxviSnyoBeqNpwyMGJ3SPU
SVjCCudWucsA/viewform

2. Вислати на електронну адресу: konf_oia_lntu@ukr.net
 тези доповіді (назва файлу – Прізвище_Тези);
 відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску (назва
файлу – Прізвище_Оплата).
За підсумками конференції будуть видані програма, сертифікат учасника та збірник тез
доповідей, які в електронному вигляді (у pdf форматі) будуть розіслані на електронну адресу
учасника конференції, вказану у заявці.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
1. Обсяг – 2-3 повних сторінок; формат аркуша А5, набраного у редакторі MS Word. Всі поля
по 1,5 см.
2. Гарнітура: Times New Roman 11 пт., інтервал між рядками – 1, абзац – 1.
3. Список використаних джерел, на яку є обов’язковими посилання по тексту, подається
загальним списком у кінці рукопису згідно з вимогами ДСТУ.
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
УДК 657
Авдіюк В.П., студент 4-го курсу
Науковий керівник: Ткачук І.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ
Текст……….. [1].
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:
Розмір організаційного внеску становить 80 гривень. Для організаторів та
співорганізаторів конференції публікація тез є безкоштовною.
Реквізити для оплати участі в конференції:
Отримувач платежу: ГО «Європейський аналітичний центр», код ЄДРПОУ 39382154,
п/р 26006483812 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ», МФО 380805
У призначенні платежу обов’язково вказати: «За участь у конференції прізвище та ініціали
першого автора».
Координати оргкомітету:
Луцький національний технічний університет, кафедра обліку і аудиту
Відповідальний секретар – Риковська Лілія Олексіївна
43024, Україна, м. Луцьк, вул. С. Ковалевської 29, каб. 220.
Телефон: +38 (066) 759-72-53
E-mail: konf_oia_lntu@ukr.net

УВАГА!
Тези доповідей друкуватимуться в авторській редакції. Автор несе повну
відповідальність за зміст поданих публікацій, додержання норм авторського права
та достовірність наведених даних.
Оргкомітет залишає за собою право відмовити у публікації матеріалів, які не
відповідають тематиці чи вимогам або надіслані пізніше зазначеного терміну.

