
ПЛАН 

 проведення наукових заходів кафедрою бухгалтерського обліку та економічного контролю 

у 2021  році 

№ 

з/п 
Назва НТЗ 

Організатори заходів 

(телефон,  факс, e-mail, сайт) 

Термін 

проведення  

(число, 

місяць  

рік) 

Країни-учасники 

(тільки для 

міжнародних 

НТЗ) 

Орієнтовна 

кількість 

учасників, 

осіб 

Результат 

проведення 

НТЗ 

(протокол, 

збірник) 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ 

(так, ні) Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. КОНФЕРЕНЦІЇ 

1.1. МІЖНАРОДНІ 

1         

1.2. ВСЕУКРАЇНСЬКІ  

1.3. МІЖВУЗІВСЬКІ  

1.         

1.4. ВУЗІВСЬКІ  

1 

Науково-практична 

конференція здобувачів 

вищої освіти за 

результатами 

проходження 

виробничих та 

технологічних практик 

«Сучасний стан і 

перспективи 

вдосконалення 

практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти 

обліково-фінансового 

профілю» 

Бухгалтерського обліку 

та економічного 

контролю 

e-mail: 

byhoblik@pdaa.edu.ua 

Обліку та фінансів 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

березень 

2021р. 
х 50 

Протокол, 

збірник тез 
ні 

2 

Науково-практична 

конференція здобувачів 

вищої освіти за 

Бухгалтерського обліку 

та економічного 

контролю 

Обліку та фінансів 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: 

жовтень 

2021р. 
х 50 

Протокол, 

збірник тез 
ні 

mailto:pdaa_fof@ukr.net


№ 

з/п 
Назва НТЗ 

Організатори заходів 

(телефон,  факс, e-mail, сайт) 

Термін 

проведення  

(число, 

місяць  

рік) 

Країни-учасники 

(тільки для 

міжнародних 

НТЗ) 

Орієнтовна 

кількість 

учасників, 

осіб 

Результат 

проведення 

НТЗ 

(протокол, 

збірник) 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ 

(так, ні) Кафедра Факультет 

результатами 

проходження виробничих 

та технологічних практик 

«Сучасний стан і 

перспективи 

вдосконалення 

практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти 

обліково-фінансового 

профілю» 

e-mail: 

byhoblik@pdaa.edu.ua 

pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

2. ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 

2.1. МІЖНАРОДНІ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ   

1 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Проблеми обліково-

аналітичного 

забезпечення управління 

підприємницькою 

діяльністю» 

Бухгалтерського обліку 

та економічного 

контролю 

e-mail: 

byhoblik@pdaa.edu.ua 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

квітень 

2021 р. 

Азербайджан, 

Білорусь, 

Болгарія, 

Вірменія, 

Грузія, 

Молдова, 

Польща 

Україна 

100 
Збірник 

тез 
так 

2.2. 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ 

ІНТЕРНЕТ-

КОНФЕРЕНЦІЇ  

  

1. 

ІV науково-практична 

інтернет конференція 

«Актуальні проблеми 

та перспективи 

розвитку обліку, 

аудиту та контролю в 

Бухгалтерського обліку 

та економічного 

контролю 

e-mail: 

byhoblik@pdaa.edu.ua 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

травень 

2021 р. 
  100 

Збірник 

тез 
ні 

mailto:pdaa_fof@ukr.net
mailto:pdaa_fof@ukr.net
mailto:pdaa_fof@ukr.net


№ 

з/п 
Назва НТЗ 

Організатори заходів 

(телефон,  факс, e-mail, сайт) 

Термін 

проведення  

(число, 

місяць  

рік) 

Країни-учасники 

(тільки для 

міжнародних 

НТЗ) 

Орієнтовна 

кількість 

учасників, 

осіб 

Результат 

проведення 

НТЗ 

(протокол, 

збірник) 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ 

(так, ні) Кафедра Факультет 

соціально-орієнтованій 

системі управління 

підприємством» 

присвячена пам’яті 

професора, 

заслуженого 

працівника вищої 

школи Дмитра 

Мусійовича Фесенка 

2. 

Науково-практична 

інтернет конференція 

«Бухгалтерський облік, 

контроль та аналіз в 

умовах 

інституціональних 

змін» 

Бухгалтерського обліку 

та економічного 

контролю 

e-mail: 

byhoblik@pdaa.edu.ua 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Жовтень 

2021 р. 
 100 

Збірник 

тез 
ні 

2.3. МІЖВУЗІВСЬКІ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 

2.4. ВУЗІВСЬКІ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 

3. СЕМІНАРИ 

3.1. МІЖНАРОДНІ 

3.2. ВСЕУКРАЇНСЬКІ 

3.3. МІЖВУЗІВСЬКІ 

3.4. ВУЗІВСЬКІ 

1 

Теоретичний семінар 

«Ринок та 

платоспроможність в 

глобальній економіці» 

Бухгалтерського обліку та 

економічного контролю 

e-mail: 

byhoblik@pdaa.edu.ua 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Щомісячно  25 Протокол ні 

4. ЗАСІДАННЯ «круглого столу» 

         

mailto:pdaa_fof@ukr.net
mailto:pdaa_fof@ukr.net


№ 

з/п 
Назва НТЗ 

Організатори заходів 

(телефон,  факс, e-mail, сайт) 

Термін 

проведення  

(число, 

місяць  

рік) 

Країни-учасники 

(тільки для 

міжнародних 

НТЗ) 

Орієнтовна 

кількість 

учасників, 

осіб 

Результат 

проведення 

НТЗ 

(протокол, 

збірник) 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ 

(так, ні) Кафедра Факультет 

1. 

Круглий стіл 

«Актуальні питання 

обліку, оподаткування 

та контролю в  

аграрному бізнесі»  за 

участю представників 

підприємств, 

банківських  установ та 

податкових органів 

Бухгалтерського обліку 

та економічного 

контролю 

e-mail: 

byhoblik@pdaa.edu.ua 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Березень 

2021 р. 
 25 Протокол ні 

         

 
 

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю ___________________________ Валерій ПЛАКСІЄНКО 

 

« ____» _______________________ 2019 р. 
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