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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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Шан о в н і  к о л е г и !  
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі  

ХІ Міжнародної науково-практичної  
конференції  

 

«Європейський вектор розвитку 
бухгалтерського обліку, фінансів та 
оподаткування в аграрному секторі 

економіки» 
 

Тематичні напрями конференції 
1. Бухгалтерський облік в умовах 

трансформації систем управління 
2. Інформаційне забезпечення розвитку 

сільських громад та місцевого 
самоврядування  

3. Розвиток звітності: фінансова звітність, 
відомча статистики, Звіт про управління 

4. Реформування інституту аудиту: стан 
та перспективи 

5. Наукове забезпечення фінансів та 
оподаткування в аграрному секторі. 

 
Робочі мови: українська, російська, англійська 
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Лупенко Ю.О., Жук В.М. (ННЦ «Інститут аграрної 
економіки»), Панадій О.П. (Інститут обліку і 
фінансів НААН), Мельничук Б.В. (Федерація 
аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України), 
Остапчук С.М. (Журнал «Облік і фінанси»). 

 
Порядок денний 

9-00 – реєстрація учасників 
10-00 – Пленарне засідання 
13-00 – обід 
14-00 – секційні засідання (підвищення кваліфікації) 

 
Для участі в конференції необхідно 
Надіслати на адресу conff@faaf.org.ua 

· заявку на участь 
· файл з текстом доповіді (тези)  
· сканкопію квитанції сплати оргвнеску  

 
Контактна особа: Остапчук Сергій 
(044)219-00-44, (044)219-00-55 
 
Контрольні дати: 
Прийом матеріалів – до 05 грудня 
Проведення конференції – 07 грудня 
Розсилка збірника тез – 20 грудня 
 
Вартість участі в конференції – 100 грн. 

Реквізити для оплати 
Одержувач: ФАБФ АПКУ 
ЄДРПОУ: 26410327, Р/р: 26002052664248 
Банк: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО: 300711 
Призначення платежу: Безповоротна 
фінансова допомога від П.І.Б. 

 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
Обсяг доповіді – не більше 3 сторінок тексту 

формату А4, набраного у редакторі MS Word. Усі 
поля – 25 мм., гарнітура - Times New Roman, кегль 
(розмір) – 14, 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 1,25 см. 

Файли називати відповідно до прізвища 
автора, наприклад: franchuk_tezy, 
franchuk_zayavka, franchuk_oplata. 

 
Отримані від учасників конференції матеріали 

публікуються в авторській редакції 

За результатами проведення конференції 
буде підготовлено збірник тез доповідей в 
електронному варіанті (PDF формат). Крім 
цього, кожному учаснику разом зі збірником по 
електронній пошті буде надіслано сертифікат, 
що засвідчує участь у заході. 

Збірник тез доповідей конференції буде 
також доступний для скачування на порталі 
«Облік і фінанси АПК», а відтак проіндексований 
в системі Google Scholar. 
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