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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
III Міжнародна науково-практична 

конференція 
 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

27-28 квітня 2017 р. м. Львів  



Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

III Міжнародної науково-практичної 

конференції «Обліково-аналітичне забезпечення 

системи менеджменту підприємства», яка 

відбудеться   27-28 квітня 2017 року в 

Національному університеті «Львівська 

політехніка». 

До участі в конференції запрошуються 

науковці, викладачі, докторанти, аспіранти, а 

також фахівці в обліково-аналітичній сфері. 

 

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРАЦЮВАТИМЕ 

 ЗА СЕКЦІЯМИ: 

1. Сучасний стан та проблеми обліково-

аналітичного забезпечення системи 

менеджменту підприємства. 

2. Уніфікація обліково-аналітичних процедур: 

міжнародний досвід та вітчизняна практика. 

3. Організаційно-методичні аспекти підготовки 

обліково-аналітичних працівників та підвищення 

їх кваліфікації.  

4. Інформаційні системи і технології в системі 

обліково-аналітичного забезпечення 

менеджменту підприємства. 

5. Історичні аспекти розвитку бухгалтерського 

обліку. 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата за участь в конференції: 

100 грн. та 40 грн. за кожну сторінку друкованих 

матеріалів (організаційні витрати, публікація 

матеріалів конференції у збірнику) 

Додаткова оплата: за пересилку збірника  – 

20 грн., за додатковий примірник - 120 грн. 

 

Кошти необхідно перерахувати Благодійному 

фонду розвитку Львівської політехніки на рахунок: 

26007000001377 у ПАТ «Укрсоцбанк», м. Київ, 

МФО 300023, ЄДРПОУ 25549684; в призначенні 

платежу вказати «За участь в конференції ОАЗ 

2017 та прізвище учасника» 

Копія платіжного доручення подається в 

оргкомітет конференції разом із матеріалами. 

 

Крайній термін подачі: 

наукових статей до фахового вісника 

- до 1 лютого 2017 р., 

наукових статей до англомовного журналу 

- до 1 січня 2017 р., 

тез доповідей - до 1 березня 2017 р. 

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Бажаючих взяти участь у роботі конференції 

просимо подати оргкомітету: 

 заявку (взірець додається); 

 тези доповідей – 1-2 стор. і/або статтю – 6-12 

стор. (по два примірники, роздрук контрастний, 

взірець оформлення додається); 

 дві рецензії на статтю – внутрішню і 

зовнішню (обидві з завіреними підписами); 

 витяг з протоколу засідання структурного 

підрозділу про рекомендацію статті до друку; 

 лист-клопотання від керівництва організації, 

де працює чи навчається автор, на ім’я проректора з 

наукової роботи Національного університету 

«Львівська політехніка» з проханням про 

опублікування статті (див. сайт http://oaz.conf.lviv.ua). 

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику 

праць конференції, а статті – у фаховому Віснику 

Національного університету «Львівська 

політехніка» «Менеджмент та підприємництво в 

Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», 

а також в англомовному журналі «Economics, 

Entrepreneuship, Management». 

 

МАТЕРІАЛИ НАДСИЛАТИ  

НА АДРЕСУ ОРГКОМІТЕТУ: 

79013, м. Львів, Національний університет 

«Львівська політехніка», вул. Ст. Бандери, 12, 

Кафедра обліку та аналізу 

Тел.: (032) 258-22-43 
 

Е-mail для наукових статей: 

oaconf.article@ukr.net 

Е-mail для тез доповіді:  

oaconf.thesis@ukr.net 

Додаткова інформація та реєстрація 

учасників на сайті конференції: 

http://oaz.conf.lviv.ua 

 

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК 

Організаційні питання: 

асист. Дзьоба Наталія Богданівна:  

+38097-47-41-247 

Публікація тез доповіді:  

асист. Тесак Олександра Володимирівна:  

+38067-60-99-918 

Публікація статей:  

ст. викл. Гик Василь Володимирович:  

+38097-61-29-763 

Зустріч та поселення учасників:  

ст. викл. Мохняк Володимир Степанович:  

+38067-73-62-059 

асист. Оліховський Володимир Ярославович:  

+38067-27-88-829 

http://oaz.conf.lviv.ua/
mailto:oaconf.article@ukr.net
mailto:oaconf.thesis@ukr.net
http://oaz.conf.lviv.ua/


 

Реєстраційна картка 

учасника III Міжнародної науково-практичної конференції  

«ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПІДПРИЄМСТВА» 

27-28 квітня 2017 р. м. Львів 
 

 

Персональна інформація 

Прізвище, ім’я, по батькові:  

 

Науковий ступінь, вчене звання, 

посада: 
 

Науковий керівник 

(для аспірантів): 
 

Організація (установа):  

 

 

Поштова адреса:  

 

 

 

Контактний телефон (код):  

Е-mail:  

Тема доповіді / статті:  

 

 

 

 

Секція (для тез доповіді): o Сучасний стан та проблеми обліково-аналітичного забезпечення 

системи менеджменту підприємства. 

o Уніфікація обліково-аналітичних процедур: міжнародний досвід та 

вітчизняна практика. 

o Організаційно-методичні аспекти підготовки обліково-

аналітичних працівників та підвищення їх кваліфікації.  

o Інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного 

забезпечення менеджменту підприємства. 

o Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку. 

Форма участі у конференції  

o публікація тез доповіді 

o публікація статті 

o виступ з пленарною доповіддю 

o виступ з секційною доповіддю 

o участь без доповіді 

 

 

 

 

 

   
(дата)  (підпис) 

 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ І СТАТЕЙ 

Загальні вимоги 

 Текст тез доповідей і статей необхідно подавати на CD/DVD диску у файлах, сформованих у 

редакторі Microsoft Word.  

 Основний текст: шрифт – 12, інтервал – 1,1, гарнітура – Times New Roman Cyr.  

 Формат аркушів А4 (210х297 мм). Відступи: зліва – 2,5 см, справа – 2,3 см, зверху – 2,5 см, 

знизу – 3,5 см.  

 Поля дзеркальні.  

 Колонтитули: зверху – 1,6 см, знизу – 3,2 см.  

 Номери сторінок не проставляють. 

Оформлення таблиць 

 Заголовки таблиць розміщують по центру (кегль шрифту – 12, напівжирний), а нумерація 

праворуч таблиці курсивом. Розмір шрифтів для набору тексту у таблиці – 10.  

Оформлення формул 

 Формули набирають з використанням редактора Microsoft Equation 3.0. Нумерацію формул 

проводять в круглих дужках праворуч тексту. 
Оформлення рисунків 

 Рисунки виконуються засобами Microsoft Office або вставляються у публікацію у растрових 

форматах TFF, PCX, BMP з роздільною здатністю 300 dpi. Написи під рисунками виконуються 

шрифтом гарнітури Times New Roman Cyr 12 кеглем. Рисунки, виконані засобами Microsoft Word 

повинні бути згруповані як один об'єкт.  

Оформлення посилань та списку використаних джерел 

 Перелік посилань (повинен бути обов’язково) подається в кінці публікації курсивом (слово 

«Література» не ставиться). В тексті статті обов’язкові посилання на використані джерела. 

 

ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

У першому рядку тез доповіді вказуються ініціали та прізвища авторів (шрифт напівжирний, 12), 

справа. Наступний рядок – місце праці авторів (справа). Далі, через рядок, назва доповіді великими 

літерами (шрифт – 15, напівжирний), по центру. Через рядок – основний текст доповіді. 

 

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

І.І. Іваненко 
Національний університет «Львівська політехніка» 

 

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 

 Текст доповіді … Текст доповіді … Текст доповіді … Текст доповіді … Текст доповіді … Текст 

доповіді …  

 

 Перелік використаних джерел (за необхідності) (див. вимоги до оформлення) 

 

 

 

 

 

http://www.metod-kopilka.ru/page-2-1-8-18.html


ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

 

 У першому рядку статті зліва вказується УДК (напівжирний шрифт, 12). Наступний рядок – 

ініціали та прізвища авторів (шрифт напівжирний,12), справа. Наступний рядок – місце праці авторів 

(справа). Далі (через один вільний рядок) назва статті великими літерами (шрифт – 15, напівжирний), по 

центру. Наступний рядок – прізвища та ініціали авторів (курсив, зліва, починаючи зі знаку ©) та рік 

написання. Через рядок – анотація українською та англійською мовами (не більше 60 слів, додатковий 

виступ 1 см). Через рядок – основний текст статті. На звороті статті – підпис автора. 

 

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

УДК 657.62:658.29 

І.І. Іваненко 

Національний університет «Львівська політехніка», 

кафедра обліку та аналізу 

 

СИСТЕМА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ 
 

© Іваненко І.І., 2017 

 

Розкрито суть системи обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства, її 

елементи, завдання та механізм функціонування. 

 

In the article sense of the system of accounting- analytical providement of enterprise’s 

management is conducted. It was also determined it’s elements, tasks, mechanism of functioning. 

 

 Текст статті ….. 

 

 

 


