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Підписавши  договір  про  асоціацію  з 

Євроcоюзом,  Україна  чітко  заявила  про  свій 
зовнішній  вектор  економічного  та  соціального 
розвитку.  Як  результат,  –  низка  додаткових 
зобов’язань  щодо  гармонізації  вітчизняного 
законодавства  з  європейським.  Серед  них  – 
імплементація  положень  Директиви  2013/34/ЄС 
від  26  червня  2013  року  «Про  щорічну  фінансову 
звітність,  консолідовану  фінансову  звітність  та 
пов’язані з ними звіти певних типів компаній». 

… 
… 
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Дані про учасника конференції 
 

В  кінці  тез  (на  окремій  сторінці)  автор  зазначає 
наступні  дані  (якщо  авторів  декілька,  то  дані 
зазначаються по кожному з них): 
 
Прізвище, ім’я,  
по‐батькові 

 

Науковий ступінь   
Вчене звання   
Посада   
Місце роботи   
Контактний телефон   
E‐mail   
   

 
Всі пункти заявки обов'язкові для заповнення! 

 
Національна академія аграрних наук України 

Національний науковий центр 
«Інститут аграрної економіки» 
Інститут обліку і фінансів НААН 

Федерація аудиторів, бухгалтерів  
і фінансистів АПК України  
Журнал «Облік і фінанси» 

Варшавський університет природничих наук – SGGW 
(Польща) 

Лейбніцький інститут розвитку сільського 
господарства в країнах з перехідною економікою 

(Німеччина) 
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Тематичні напрями конференції  

1. Облікова  і  амортизаційна  політика 
воєнного та повоєнного часу  

2. Облік і оцінка шкоди та збитків, завданих 
Україні війною  

3. Податкова  політика  воєнного  та 
повоєнного часу 

4. Розвиток  фінансово‐кредитної  та 
бюджетної  політики  бізнесу  і 
територіальних громад 

5. Обліково‐фінансове  забезпечення 
проектів відродження економіки 

6. Аудиторська  діяльність  воєнного  та 
повоєнного часу 

7. Розвиток  статистичної  звітності  і 
спостережень 

8. Розвиток бухгалтерського обліку та 
фінансів: довоєнний зріз наукових 
досліджень 

 
Робочі мови: українська, російська, англійська 
 

 
Оргкомітет конференції 

Лупенко  Ю.О.  (ННЦ  «Інститут  аграрної 
економіки»), Попко Є.Ю. (Інститут обліку і фінансів 
НААН), Жук В.М. (Федерація аудиторів, бухгалтерів 
і фінансистів  АПК  України), Остапчук  С.М.  (Журнал 
«Облік  і  фінанси»),  Васілевскі  М.  (Варшавський 
університет природничих наук – SGGW, Польща). 

 
Для участі в конференції необхідно 

Надіслати на адресу conff@faaf.org.ua файл з 
текстом  доповіді  (тези)  та  даними  про 
учасника конференції  
 

Конференція відбудеться в on‐line 
режимі на платформі ZOOM 

за посиланням: 
 
https://us02web.zoom.us/j/83919252772?pwd=K

1E2ZHdKODR1a0ZIU2VETDF0RjhzUT09 
 
Ідентифікатор конференції: 839 1925 2772 
Код доступу: 627514 
 
Початок підключення 10‐30 
 
Контрольні дати: 
Прийом матеріалів – до 13 листопада 
Проведення конференції – 16 листопада 
Розсилка збірника тез – 1 грудня 
 
При  виникненні  будь‐яких  питань  пишіть  на  
адресу оргкомітету conff@faaf.org.ua 
 

Участь в конференції є безкоштовною! 
 

За  результатами  проведення  конференції  буде 
підготовлено  збірник  тез  доповідей  в 
електронному варіанті (PDF формат), який буде 
доступний  для  скачування  на  порталі  «Облік  і 
фінанси  АПК»  (https://magazine.faaf.org.ua/)  та 
проіндексований в Google Scholar. 

 
 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Обсяг  доповіді  –  не  більше  2  сторінок  тексту 
формату  А4,  набраного  у  редакторі MS Word.  Усі 
поля – 20 мм.,  гарнітура ‐ Times New Roman, кегль 
(розмір) – 11, міжрядковий інтервал – 1,0. Рисунки 
необхідно  виконати  у  тому  ж  редакторі  за 
допомогою  функції  «Створити  рисунок».  Не 
допускаються рисунки як растрові зображення або 
такі, що не піддаються редагуванню. 

У лівому верхньому кутку – Номер секції.  
Нижче – код УДК. 
У  наступному  рядку  з  правого  боку  –  ініціали 

та  прізвище  автора(ів),  науковий  ступінь  і  вчене 
звання, посада, місце роботи. 

Нижче  через  один  інтервал  вказується  назва 
доповіді  –  ПРОПИСНИМИ  літерами  симетрично 
тексту.  

Нижче  через  один  інтервал  –  текст  доповіді  з 
абзацним відступом 1 см. 

Файли  називати  відповідно  до  прізвища 
автора, наприклад: franchuk_tezy. 

 
 

Отримані від учасників конференції матеріали 
публікуються в авторській редакції! 


