Шановні науковці, викладачі, аспіранти, здобувачі
та студенти!
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській
науково-практичній конференції «Трансформаційна
динаміка розвитку агропромислового виробництва»,
яку проводить факультет менеджменту та права ВНАУ.
Метою конференції є дослідження та обговорення
економічних проблем сучасного розвитку підприємств
та галузей агропромислового комплексу, актуальних
питань менеджменту та маркетингу в діяльності
підприємств АПК.
Учасники
конференції
мають
можливість
виступити з доповіддю на пленарному або секційному
засіданні, а результати досліджень опублікувати у
фаховому
науковому
виданні
“ЕКОНОМІКА.
ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і
практики” або у збірнику тез доповідей конференції
(лише магістри та студенти).
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Економічні
проблеми
сучасного
розвитку
підприємств та галузей агропромислового комплексу
(відповідальний секретар – Гонтарук Ярослав
Вікторович,
тел.
0973748494,
e-mail:
e050122015@gmail.com).
2. Продовольча безпека та ефективність виробництва
біопалива (відповідальний секретар – Климчук
Олександр Васильович, тел. 0972633702, e-mail:
Klymchukov@ukr.net).
3. Проблеми та пріоритети модернізації аграрної
політики України (відповідальний секретар – Березюк
Сергій Володимирович, тел. 0677040767, e-mail:
made_vnau@ukr.net).
4. Маркетингові
дослідження
ринку
сільськогосподарської продукції в умовах глобалізації
(відповідальний секретар – Логоша Роман Васильович,
тел. 0677651735, e-mail:
mab73737@gmail.com).

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Для участі в роботі конференції необхідно:
надіслати на електронну адресу секції: заявку учасника;
копію квитанції про оплату організаційного внеску;– до
16 квітня 2018 року;
2. Статтю, авторські дані, англомовну розширену
анотацію – на адресу редакції фахового наукового
видання “ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ:
актуальні питання науки і практики” (efm@vsau.vin.ua)
– до 16 квітня 2018 року.
3. Робоча мова конференції – українська.
4. За умови виступу та подання статті до друку,
учасник конференції отримує програму конференції та
сертифікат її учасника.
5. Учасники конференції подають статті до
редакції фахового наукового видання “ЕКОНОМІКА.
ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і
практики”, сайт
http://efm.vsau.org/, які будуть
надруковані після проведення конференції та надіслані
на поштову адресу учасників.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Вимоги до оформлення статей наведені на сайті
фахового
наукового
видання
“ЕКОНОМІКА.
ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і
практики”, http://efm.vsau.org/.
Заявка учасника
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Трансформаційна динаміка розвитку
агропромислового виробництва»
м. Вінниця
Прізвище, ім’я, по-батькові ___________________
Організація, місце роботи, посада, науковий ступінь,
вчене звання_________________________
Тема доповіді _______________________________
Назва публікації (статті) ______________________
Номер секції (напряму)_______________________
Поштова адреса______________________________
Тел /факс ___________________________________
E-mail _____________________________________
План виступу: пленарне засідання _____________;
секційне засідання ______________;
тільки друк статті ______________;
тільки друк тези _______________.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
КАЛЕТНІК Григорій Миколайович – доктор
економічних наук, професор, академік НААН України,
президент університету, голова організаційного
комітету.
МАЗУР Віктор Анатолійович – кандидат
сільськогосподарських
наук,
доцент,
ректор
університету, заступник голови організаційного
комітету.
ГОНЧАРУК Інна Вікторівна – кандидат
економічних наук, доцент, т.в.о. проректора з наукової
роботи.
ГУНЬКО Ірина Василівна – кандидат технічних
наук, доцент, проректор з науково-педагогічної,
інноваційної діяльності та роботи з відокремлених
структурних
підрозділів,
віце-президент
ННВК
«Всеукраїнський науково-навчальний консорціум».
МЕЛЬНИЧУК Ольга Федорівна – доктор
юридичних
наук,
професор,
декан
факультету
менеджменту та права.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:
1. Організаційний внесок для участі в конференції
для аспірантів викладачів ВНАУ – 160 грн., учасників з
інших установ – 180 грн.
Отримувач: Вінницький національний аграрний
університет МФО 820172, Розрахунковий рахунок
№31256282102055, код 00497236 банк ДКСУ м. Київ.
Призначення платежу: організаційний внесок
(П.І.Б) за участь у Всеукраїнській конференції 26.04.18
факультету менеджменту та права ВНАУ.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ЗА ПУБЛІКАЦІЮ
СТАТТІ:
1. Вартість публікації статті у фаховому журналі
“ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні
питання науки і практики” становить 65 грн. за кожну
повну та неповну сторінку тексту (для аспірантів та
працівників ВНАУ - 35 грн.).
2. Реквізити для оплати публікації:
Отримувач: Вінницький національний аграрний
університет МФО 820172, Розрахунковий рахунок
№31256282102055, код 00497236 банк ДКСУ м. Київ.
Призначення платежу: за друк статті (П.І.Б) в
журналі: "ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ:
актуальні питання науки і практики".

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
26 квітня
Вінницький національний
аграрний університет
четвер
9.30-10.30
10.30-13.00
13.00-14.00
14.00-16.30
16.30-17.00

реєстрація учасників
(2 корпус, 2 поверх)
пленарне засідання
(ауд. 2220)
перерва на обід
(їдальня університету, буфети)
секційні засідання
(ауд. 1206, ауд. 1304)
підведення підсумків

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Ладижинський коледж ВНАУ
Чернятинський коледж ВНАУ
Технологічно-промисловий коледж ВНАУ
Могилів-Подільський технолого-економічний коледж
Немирівський коледж будівництва та архітектури ВНАУ
Верхівський сільськогосподарський коледж
ВНАУ
Тернопільський національний економічний університет

Технічний секретар – Гоцуляк Юрій Вікторович –
тел. 096 716 10 51 (ел. адреса:
yuriy.gotsulyak@gmail.com).

ЗАПРОШЕННЯ
НА ВСЕУКРАЇНСЬКУ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ

«Трансформаційна динаміка розвитку
агропромислового виробництва»
26 квітня 2018 року, м. Вінниця

