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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції 

 «Асоціація Україна – ЄС: фінансові, облікові та контрольно-

аналітичні аспекти» 

7-8 жовтня 2021 року 

 

  
 

 
 

за адресою: 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3 

 

Захід внесено в реєстр УкрІНТЕІ (посвідчення № 650 від 19 серпня 2021 р.) 



ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Конференція присвячена науковим пошукам та дискусіям з актуальних 

проблем розвитку фінансів, обліку, оподаткування, аналізу та контролю в 

Україні в умовах посилення впливу глобалізації та процесів оновлення умов 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; оцінці наслідків та можливостей 

подальшого поглиблення економічної інтеграції України з Євросоюзом; 

розробці практичних рекомендацій із удосконалення фінансового, обліково-

аналітичного та контрольного механізмів впливу на розвиток взаємної 

інтеграції українських та європейських компаній. 
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Секція 1. Сучасні тенденції управління фінансовим забезпеченням 

економічних суб’єктів: вітчизняна практика та європейський досвід.  

Секція 2. Облік, аналіз та контроль в умовах євроекономічної інтеграції: 

проблеми та виклики.  

Секція 3. Економічне та галузеве співробітництво в контексті головних 

векторів євроінтеграції. 
 

Форма участі – очна, дистанційна. 

Робочі мови конференції – українська, англійська. 

Доповіді – одноосібні. 
 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

7 жовтня 2021 р. 

Ознайомлення з науково-технічними розробками факультету обліку та 

аудиту, ВСП «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж 

ВНАУ», науковими фаховими виданнями Вінницького національного 

аграрного університету, матеріально-технічною базою університету та ННВК 

«Всеукраїнський науково-навчальний консорціум».   

8 жовтня 2021 р. 

08:00-10:45 секційні засідання 

секція 1 – читальна зала (2 корпус) 

секція 2 – ауд. 2602 

секція 3 – ауд. 4 ВСП «Могилів-Подільський технолого-

економічний фаховий коледж ВНАУ» 

10:30-11:00 реєстрація учасників (2 корпус, 2 поверх)  

11:00-14:00 пленарне засідання (ауд. 2220) 

14:00-16:30 Участь в урочистостях з нагоди святкування Дня Вінницького 

національного аграрного університету  

16:30-17:00 підведення підсумків конференції (ауд. 2220) 

 

 



УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

1. Заявка Заявку на участь у конференції та копію квитанції про оплату 

участі не пізніше 27 вересня 2021 року надіслати на: 

Секцію 1. Сучасні тенденції управління фінансовим 

забезпеченням економічних суб’єктів: вітчизняна практика та 

європейський досвід. (відповідальний секретар – Марценюк 

Олена Василівна, тел. 096-479-33-22, e-mail: 

kaf.fbs.vnau@gmail.com). 

Секцію 2. Облік, аналіз та контроль в умовах євроекономічної 

інтеграції: проблеми та виклики (відповідальний секретар – 

Бурко Катерина Володимирівна, тел. 097-305-47-04, e-mail: 

konfer_cek2_oblik@ukr.net). 

Секцію 3. Економічне та галузеве співробітництво в контексті 

головних векторів євроінтеграції (відповідальний секретар – 

Соляр Людмила Валентинівна, тел. 096-918-15-45, e-mail: 

mptekvnay@gmail.com). 

Оплата за участь у конференції аспірантам, докторантам, 

працівникам коледжів ВНАУ, працівникам ВНАУ та учасникам 

із інших установ для відшкодування витрат, пов’язаних із 

організацією конференції – 100 грн. Обов’язково вказувати 

призначення платежу – участь у конференції «Асоціація 

Україна – ЄС: фінансові, облікові та контрольно-аналітичні 

аспекти». 

2. Стаття Підготувати статтю та надіслати не пізніше 1 жовтня 2021 року 

на електронну адресу наукового фахового видання Вінницького 

національного аграрного університету efm_vnau@ukr.net, 

оформлену відповідно до вимог, вказаних на офіційному сайті 

журналу «Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні 

питання науки і практики» http://efm.vsau.org/ 

Відповідальний секретар журналу – Вовк Валерія Юріївна, тел.: 

068-048-36-52.  

Копію квитанції про оплату видання публікації надсилати  лише  

після надання позитивної рецензії редколегії. Оплата за 

публікацію статей у науковому фаховому виданні становить 

60 грн. за кожну сторінку тексту. Обов’язково вказувати 

призначення платежу – публікація у виданні «Економіка, 

фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики».  
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Заявка на участь у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Асоціація Україна – ЄС: фінансові, облікові та контрольно-аналітичні 

аспекти» 

7-8 жовтня 2021 року 
1. Прізвище, ім’я, по батькові  
2. Науковий ступінь  
3. Вчене звання  
4. Місце роботи (навчання), посада  
5. Домашня адреса, індекс  
6. Телефони (домашній, мобільний)  
7. Е-mail  
8. Секція  
9. Назва доповіді  
10. Назва статті  

 

Реквізити для оплати за участь у конференції та публікації у 

науковому фаховому виданні «Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні 

питання науки і практики»: 

Отримувач: Вінницький національний аграрний університет  

МФО 820172 

Розрахунковий рахунок UA748201720313201001201002055 

Код 00497236  

Банк ДКСУ м. Київ 

Код платника ПДВ 004972302286  

№ реєстраційного свідоцтва 100271744. 
 

Файли називати за прикладом: zayavka_Petrenko; chek_Petrenko; 

statya_Petrenko. 

Статті, подані учасниками конференції до редакції наукового фахового 

видання «Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і 

практики» будуть надруковані після проведення конференції та надіслані на 

поштову адресу авторів. Електронний варіант журналу буде розміщено на 

сайті  видання http://efm.vsau.org/  

Регламент: виступ на пленарному засіданні – 10 хвилин, виступ на 

секційному засіданні – до 5 хвилин.  

До початку конференції завантажте програму конференції із сайту ВНАУ 

за посиланням https://vsau.org/nauka/naukovi-konferencziii 

Для довідок щодо участі у конференції: звертатися до відповідальних 

секретарів відповідних секцій та Іщенко Яни Петрівни – тел. 067 769 45 64,                  

e-mail jana_2006@ukr.net  

 

 

Запрошуємо всіх до участі в конференції та плідної співпраці! 

https://vsau.org/nauka/naukovi-konferencziii
mailto:jana_2006@ukr.net

