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VІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ:  

ВИКЛИКИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ» 

9 жовтня 2021 року 
Луцьк 

 

Шановні колеги!  
Запрошуємо взяти участь в роботі міжнародної науково-практичної конференції, 

яку проводить кафедра обліку і аудиту Луцького національного технічного 
університету для аспірантів, здобувачів, науковців та практиків, які зацікавлені у 
популяризації власних наукових досліджень. 

 
НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Інституціональне забезпечення та розвиток сучасних концепцій бухгалтерського 
обліку.  

2. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення діяльності підприємств.  
3. Звітність в системі ефективного менеджменту.  
4. Стан і перспективи інституту аудиту в Україні.  
5. Інформаційні системи обліку, аналізу та аудиту в діяльності підприємств.  
6. Історія бухгалтерського обліку, аналізу і контролю.  
7. Розвиток бухгалтерської професії та інноваційні технології в підготовці фахівців.  
8. Глобальні та регіональні проблеми ведення бізнесу. 
9. Інституціональне забезпечення фіскального регулювання природокористування. 



Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська. 
 
Для участі у конференції потрібно не пізніше 1 жовтня 2021 року: 

1. Заповнити заявку для участі в Конференції за 
посиланням: 

https://forms.gle/BJMGfsXg86C7zesD7 
2. Вислати на електронну адресу: konf_oia_LNTU@ukr.net 

 тези доповіді (назва файлу – Прізвище_Тези) 
 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ – БЕЗКОШТОВНА. 

 
 

 
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, заповненій в Google-формі. 

 
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. Література, на яку є обов’язковими посилання по тексту, подається загальним 

списком у кінці рукопису згідно з вимогами ДСТУ. 
 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
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Іванов В.В., к.е.н., доцент 
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ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ  

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ 
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засади : монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 196 с. 
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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 

 
 
 

*Оргкомітет залишає за собою право відмовити у публікації матеріалів, якщо тези не 
відповідають тематиці, вимогам щодо оформлення, надіслані пізніше зазначеного терміну та в разі 
виявлення академічного плагіату. 
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