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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IX Міжнародної науково-практичної конференції 

«ВЕКТОРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ І БІЗНЕСУ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН», яка відбудеться 25 травня 2021 року в Західноукраїнському 

національному університеті за адресою: Майдан Перемоги, 3 (навчальний корпус № 2). 

Програма роботи конференції буде зазначена в запрошенні. 

Для участі в роботі конференції необхідно до 22 травня 2021 року надіслати на адресу 

оргкомітету заявку на участь (зразок додається), тези доповідей і копію квитанції про сплату 

організаційного внеску.  

Робочі мови конференції – українська, англійська.  

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1.  Інноваційний розвиток освіти, науки, бізнесу, держави та суспільства в умовах 

сучасних глобальних викликів; 

2. Управління розвитком соціально-економічних систем мікро-, мезо- і макрорівня в 

умовах трансформації суспільства та глобальної економіки; 

3. Проблеми і перспективи розвитку криптовалют, блокчейну, електронного бізнесу та 

соціальних мереж; 

4. Сучасні вектори розвитку обліку, оподаткування, аналізу та контролю: 

національний та міжнародний виміри; 

5. Інноваційне забезпечення розвитку бізнес-середовища;  

6. Проблеми і перспективи сучасного розвитку транспорту і логістики; 

7. Соціальна, екологічна та енергетична модернізація розвитку суб’єктів 

господарювання; 

8. Інноваційне забезпечення розвитку біотехнологій та агрономії. 
 

КЕРІВНИЦТВО ОРГКОМІТЕТУ: 
Крисоватий А. І. – д.е.н., професор, ректор ЗУНУ, Заслужений діяч науки і техніки України; 
Шинкарик М. І. – к.фіз.-мат.н., доцент, перший проректор ЗУНУ; 
Задорожний З.-М. В. – д.е.н., професор, проректор з наукової роботи ЗУНУ;  
Десятнюк О. М. – д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи ЗУНУ; 
Брич В. Я. – д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту інноватики, 

природокористування та інфраструктури ЗУНУ; 
Пуцентейло П. Р. – д.е.н., професор, заступник директора Навчально-наукового інституту 

інноватики, природокористування та інфраструктури з наукової роботи ЗУНУ; 
Бруханський Р. Ф. – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та економіко-правового 

забезпечення агропромислового бізнесу ЗУНУ; 
Гах Р. В. – к.пед.н., доцент, завідувач кафедри фізичної реабілітації і спорту ЗУНУ; 
Попович П. В. – д.т.н., професор, в.о. завідувача кафедри транспорту і логістики ЗУНУ; 
Шушпанов Д. Г. – д.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри екології та охорони здоров’я ЗУНУ; 
Язлюк Б. О. – д.е.н., професор, в.о. завідувача кафедри економічної експертизи та землевпорядкування 

ЗУНУ. 
 

Члени редакційного комітету: 
Boyan Durankev – Dr. University of National and World Economy (Bulgaria); 

Vladimer Glonti – Dr. Batumi Shota Rustaveli State University (Georgia); 

Khaled Hussainey– PhD University of Portsmouth (United Kingdom); 

Lyubov Klapkiv – Dr. Maria Curie Skłodowska University w Lubline (Poland); 

Krzysztof Łyskawa – Dr. hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Poland); 

Zaneta Simanaviciene – PhD Mykolas Romeris University, Vilnius (Lithuania); 

Viktoriia Vovk – Dr. Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile (Poland) 
 
Для участі в роботі конференції запрошуються: науковці, аспіранти, докторанти, слухачі 

магістратури, студенти, підприємці, представники органів державної і публічної влади, громадських 
організацій та місцевого самоврядування, науково-дослідних організацій, банків, ІТ-компаній, 
підприємств та організацій, чия діяльність має відношення до тематики конференції. 

 



ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

До початку роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей учасників. Учасники 

конференції отримають сертифікат про участь. Особам, які брали участь у конференції дистанційно, 

буде надіслано збірник тез (електронна версія). 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 
Організаційний внесок для відшкодування витрат на проведення конференції та публікацію тез 

становить: 
Вартість участі в конференції (публікація збірника тез, програми та сертифіката):  
– друкована версія + сертифікат – 200 UAH; 
– електронна версія збірника тез + сертифікат – 150 UAH 

 
ПРАВИЛА ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ  

1. До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше. 

2. Тези доповіді надсилаються на електронну скриньку sciencewunu@gmail.com. Файли 
назвати за прикладом: Марків_Заявка; Марків_Тези; Марків_Квитанція.  

3. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату – 
А4. Поля – 2 см з усіх боків. Шрифт – Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,0. 
Абзацний відступ – 1 см. Сторінки тез не нумерувати.  

4. Обсяг тез доповіді до 2-х сторінок.  
5. Загальна схема побудови тез: 
– ім’я та прізвище автора (жирним), місце роботи (навчання), посада – у верхньому правому 

кутку. 
– нижче – через один інтервал – назва доповіді – жирними великими літерами по центру 

сторінки. 
– нижче – через один інтервал – текст доповіді (тез). 
6. В кінці тексту наводиться Список літератури (жирним і по центру). Посилання у тексті на 

джерело та сторінки в ньому подаються в квадратних дужках. Список літератури наводиться в кінці 
тексту бібліографічним списком джерел мовою оригіналу. Література оформляється за 
міждержавним стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 
посилання. Загальні вимоги та правила складання».  

7. Використання ілюстративних матеріалів має бути мінімальним.  
8. Орієнтація таблиць та рисунків має бути лише книжкова. 
9. До тексту тез доповіді без узгодження з автором можуть бути внесенні редакційні правки.  
10. Роботи, що не відповідають вимогам, або не подані у встановлений термін, не розглядаються.   

 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 Ірина Белова 
к.е.н., доцент 

Західноукраїнський національний університет 

КРИПТОВАЛЮТА ЯК ПОТЕНЦІЙНИЙ ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ 
 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст. 

 

Література  
1. Спільник І.В., Палюх М.С. Бухгалтерський облік в умовах цифрової економіки. Інститут 

бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. Випуск 1-2. С. 83-96. 
2. Spilnyk I., Brukhanskyi R., Yaroshchuk O. Accounting and Financial Reporting System in the Digital 

Economy, Proceedings of 10th International Conference IEEE Advanced Computer Information 
Technologies, ACIT’2020, pp. 581-584. 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ 
СПД Осадца Ігор Михайлович 

ЄДРПОУ: 2930315415 

Рахунок: UA53 338783 00000 26004055114870 

Банк: Тернопільська філія АТ КБ “Приватбанк” 
 

(у графі «Зміст операції» вказати «Е.25.05.2021» Конференція від П.І.П.). 

Поштові перекази не приймаються. 



 

Заявку, тези доповіді та копію квитанції про оплату просимо надіслати до  

22 травня 2021 року на електронну скриньку – sciencewunu@gmail.com 
 

 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 
 

Західноукраїнський національний університет, 

Навчально-науковий інститут інноватики, природокористування та інфраструктури; 

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу,  

Майдан Перемоги, 3 (навчальний корпус № 2, к. 2116), м. Тернопіль, 46009 
 

Відповідальні особи: 

Бруханський Руслан Феоктистович – (050) 609-77-76 

Пуцентейло Петро Романович – (097) 441-19-25 

Електронна скринька для листування: sciencewunu@gmail.com 
 

ЗАЯВКА 

на участь у роботі IX Міжнародної науково-практичної конференції 
 «ВЕКТОРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ І БІЗНЕСУ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН» 
 

Прізвище, ім’я та по батькові    

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Місце роботи (навчання)  

Посада   

Назва доповіді  

Секція (вказати номер)  

Форма участі (необхідне підкреслити) ОЧНА                        ДИСТАНЦІЙНА 

Контактний телефон  

E-mail  

Поштова адреса:  
 

Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення 

УВАГА! 

Надіслані Вами матеріали вважаються прийнятими за умови отримання підтвердження від 

оргкомітету конференції на Вашу електронну скриньку 

Сподіваємось на плідну співпрацю.  
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