
УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

КРОК 1 
 

Оформити заявку на участь у конференції та копію квитанції про оплату 

участі не пізніше 21 травня 2021 року. 
 

КРОК 2 
 

Надіслати заявку та копію документа про оплату на електронну адресу:  

conference.vnau2021@ukr.net.  
У темі листа обов’язково вказати номер секції (наприклад, 1_ Петренко 

О.А.). 

Оплата за участь у конференції – 90 грн. 
Обов’язково вказувати призначення платежу – участь у міжнародній 

науково-практичній студентській конференції ВНАУ 
 

КРОК 3 
 

Підготувати статтю відповідно до вимог та надіслати не пізніше  

21 травня 2021 року на електронну адресу організаційного комітету 

конференції ВНАУ. 

Регламент: виступ у пленарному засідання – до 6 хвилин, виступ у 

секційному засіданні – до 5 хвилин.  
 

Секції конференції: 

1. Обліково-контрольне та аналітичне забезпечення управління на 

мікро- та макрорівнях. 

2. Розвиток фінансів, банківської справи і страхування: тенденції та 

перспективи. 

3. Економіка, підприємництво та інформаційні технології в 

глобальному світі. 

4. Готельно-ресторанна справа та туристичний бізнес: досвід, 

проблеми, інновації. 

5. Публічне управління та адміністрування: конкурентні виклики 

сучасності. 

6. Актуальні проблеми правової та історичної науки. 

 

 

 

 

 

 
 

Заявка на участь 

у Міжнародній науково-практичній студентській 

конференції 
 

«ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

І ЇХ ПОДОЛАННЯ»  
 

28 травня 2021 року 
 

1. Прізвище, ім’я, по батькові  
 

2. Місце навчання 
 

3. Курс навчання, факультет  
 

4. Адреса для надсилання збірника 

(в разі замовлення)  
 

5. Телефон  
 

6. Е-mail   

7. Секція   

8. Назва доповіді / назва статті   
 

Реквізити для оплати за участь у міжнародній науково-практичній 

студентській конференції та публікацію статей у збірнику конференції 

«Глобальні та національні проблеми сталого соціально-економічного 

розвитку і їх подолання» 
 

Отримувач: Вінницький національний аграрний університет  

МФО 820172 

Розрахунковий рахунок UA748201720313201001201002055  

Код 00497236. Банк ДКСУ м. Київ.  

 

Запрошуємо всіх до участі в конференції та плідної 

співпраці! 
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ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 
 

Друкований обсяг статті – 5-6 повних сторінок, формату А4. Текст 

статті, бібліографічний список друкують шрифтом Times New Roman, 

шрифт – 14 пт, інтервал 1,0, абзацний відступ 1,25.  

Електронний варіант статті виконується в редакторі Microsoft 

Word або TextMaker, файл має бути збережений в одному з форматів: 

*.doc, *.docx, *.tmd, *.tmdx. 

Розмір полів − 20 мм. Абзацний відступ – 1,25. 

Анотації (українською та англійською) необхідно подавати 

курсивом.  

На всі рисунки й таблиці мають бути посилання в тексті. Під 

рисунками та таблицями обов’язково зазначати джерело інформації. Усі 

рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці 

повинні мати заголовки. 
 

Рисунки виконуються у редакторі Мicrosoft Word, Visio, Excel, 

PlanMaker та подаються додатково окремими файлами. Рисунки 

обов’язково мають бути згруповані. Підписи в рисунках виконуються 

шрифтом Times New Roman – 10 пт. 

Таблиці виконуються у редакторі Мicrosoft Word. 

Формули мають бути набрані у редакторі формул MS Equation − 

3.0, шрифт 10 з нумерацією у круглих дужках. 

Якщо в тексті є абревіатура, слід подавати її розшифровку в дужках 

при першому згадуванні. 

Матеріали відправляти на електронну адресу університету: 

conference.vnau2021@ukr.net. 

Файли називати за прикладом: zayavka_Petrenko; chek_Petrenko; 

statya_Petrenko. 

До початку конференції завантажте програму конференції з 

сайту ВНАУ за посиланням: https://vsau.org/pro-universitet/strukturni-

pidrozdili/mizhnarodna-diyalnist  

У день конференції̈, до початку засідання, перевірте Вашу 

оргтехніку на можливість приєднання до відео-конференції через 

програму ZOOM, трансляцію презентації̈ з екрану монітора під час Вашої 

доповіді.  

Редакційна колегія залишає за собою право на редакційні корективи! 

Автор несе відповідальність за достовірність наведених у статті термінів, 

прізвищ, даних, цитат, запозичень, статистичних матеріалів тощо! 

ЗРАЗОК 

Андрій ПЕТРЕНКО, 

студент 4 курсу, 

факультет менеджменту та права, 

Вінницький національний аграрний університет 

Вінниця, Україна 
 

 

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ УКРАЇНИ ТА 

 ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ  
 

 

 

 

 

Анотація до роботи українською мовою, протилежною  

до написання 

 

 

 

 

Основний текст роботи 
(має містити: 

 

 Вступ, в якому має бути визначена новизна; 

 Виклад основного матеріалу; 

 Висновки). 

 

 

 

 

 

 Список використаних джерел 
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