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ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ  
АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
Шановні здобувачі вищої освіти, аспіранти 

та науковці! 
Кафедра економіки, підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Подільського державного 
аграрно-технічного університету та 

співорганізатори, заклади вищої освіти і науки 
України, запрошують взяти участь у 
Всеукраїнській науково-практичній  

Інтернет-конференції на тему: 
«Тенденції та перспективи розвитку 

економіки, підприємництва, торгівлі, 
біржової діяльності», 

 яка відбудеться  30 листопада 2020 року 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Стратегічні пріоритети соціально-
економічного розвитку. 

2. Інноваційний розвиток підприємств. 
3. Практика соціальної відповідальності в 

контексті сталого розвитку. 
4. Економічна безпека підприємницьких 

структур. 
5. Розвиток підприємництва в Україні в умовах 

глобалізації. 
6. Активізація біржової діяльності. 
7. Інвестування розвитку підприємств. 
8. Концептуальні засади розвитку електронної 

торгівлі. 
9. Стан та перспективи розвитку об’єднаних 

територіальних громад. 
10. Менеджмент, публічне управління та 

адміністрування. 
11. Облік і оподаткування суб’єктів 

підприємницької діяльності. 
12. Фінансово- кредитна політика підприємств. 

 

Робоча мова конференції:  
українська,  англійська 

 

Форма участі в конференції: (дистанційна) 
Участь у конференції  

БЕЗКОШТОВНА 
 

Організаційний комітет конференції  
кафедри економіки, підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності Подільського 
державного аграрно-технічного університету: 

 
Коваль Нонна Василівна, канд. екон. наук, 
доцент,  заступник завідувача кафедри економіки, 
підприємництва,торгівлі та біржової діяльності  
Гойсюк Лілія Володимирівна, канд. екон. наук, 
асистент, відповідальна за наукову роботу кафедри   
Добровольська Елла Володимирівна, канд. екон. 
наук, доцент 
Заходим Марина Володимирівна, канд. екон. наук, 
доцент  
Нісходовська Олена Юріївна, канд. екон. наук, 
доцент 
Федорчук Наталія Вікторівна, канд. екон. наук, 
доцент  
Чорнобай Лариса Михайлівна, канд. екон. наук, 
доцент  
Шевчук Жанна Анатоліївна, канд. іст. наук, 
доцент  
Печенюк Алла Петрівна, канд. екон. наук, 
асистент  
Субота Микола Васильович, канд. екон. наук, 
асистент  

 
Умови участі в конференції 

    Для участі в конференції необхідно 
до 28 листопада 2020 року надіслати на 
електронну адресу оргкомітету  
ep@pdatu.edu.ua: 
1. Заявку на участь (за формою, що додається); 
2. Тези доповідей в електронному вигляді  
3. Файли назвати за прикладом: 
Petrenko_Zayava; Petrenko_Tezy. 

 

Доповіді будуть опубліковані у формі 
електронного збірника матеріалів 

конференції та будуть розміщені на сайті: 
 www.pdatu.edu.ua/home/ 470-470.html  

      
 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

Іванишин Володимир Васильович, д-р. екон. наук, 
професор, член-кореспондент НААН України, ректор 
Подільського державного аграрно-технічного 
університету  
Лупенко Юрій Олексійович, д-р. екон. наук, 
професор, академік НААН України, директор 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ 
Вініченко Ігор Іванович, д-р. екон. наук, 
професор, завідувач кафедри економіки 
Дніпровського державного аграрно-економічного 
університету 
Васильчак Світлана Василівна, д-р. екон. наук, 
професор кафедри економіки та економічної безпеки 
Львівського державного університету внутрішніх 
справ 
Ясінецька Ірина Анатоліївна, д-р. екон. наук, 
професор, проректор з навчальної роботи 
Подільського державного аграрно-технічного 
університету 
Місюк Микола Васильович, д-р. екон. наук, 
професор, декан економічного факультету 
Подільського державного аграрно-технічного 
університету 
Волощук Катерина Богданівна, д-р. екон. наук, 
професор, завідувач кафедри економіки, 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 
Подільського державного аграрно-технічного 
університету 
Стельмащук Антон Михайлович, д-р. екон. наук, 
професор кафедри економіки, підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності Подільського 
державного аграрно-технічного університету  
Волощук Юлія Олександрівна, д-р. екон. наук, в.о. 
професора, директор ННІДЗО Подільського 
державного аграрно-технічного університету 
Корженівська Наталія Леонідівна, д-р. екон. наук, 
доцент, заступник декана економічного факультету з 
наукової роботи Подільського державного аграрно-
технічного університету  
Загнітко Лариса Анатоліївна, канд. екон. наук, 
доцент, завідувач науково-дослідної частини 
Подільського державного аграрно-технічного 
університету 
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ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

Всеукраїнської науково-практичної  
Інтернет-конференції  

 «Тенденції та перспективи розвитку 
економіки, підприємництва, торгівлі, 

біржової діяльності» 
30 листопада 2020 року 

м. Кам’янець-Подільський 

Прізвище  
Ім’я  
По-батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Місце роботи / навчання 
(повністю) 

 

Посада / спеціальність, 
освітній ступінь, курс (для 
студентів) 

 

Науковий керівник 
(для здобувачів, аспірантів) 

 

Назва доповіді  
№ та назва тематичного 
напрямку 

 

Телефони (робочий, 
домашній, мобільний) 

 

E-mail   
 

Контактні реквізити оргкомітету 
конференції: 

Подільський державний аграрно-технічний 
університет, 

вул. Шевченка, 13, м. Кам`янець-Подільський 
e-mail: ep@pdatu.edu.ua 

(03849) 68370 тел. кафедри економіки, 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 
Коваль Нонна Василівна 
 
0676877051 Гойсюк Лілія Володимирівна  
 

 

Міністерство освіти і науки України 
 

Подільський державний аграрно-технічний 
університет 

Економічний факультет 
Кафедра економіки, підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ  

Дніпровський державний аграрно-
економічний університет 

Львівський державний університет 
внутрішніх справ 

 
 

ЗАПРОШЕННЯ 
на  

ВСЕУКРАЇНСЬКУ НАУКОВО-
ПРАКТИЧНУ 

 ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЮ  
НАУКОВЦІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ  
 
 

«Тенденції та перспективи 
розвитку економіки, 

підприємництва, торгівлі, 
біржової діяльності» 

 
 
 

30 листопада 2020 року 
 
 
 

м. Кам’янець-Подільський 

Вимоги до оформлення матеріалів:  
  

- текст доповіді обсягом до 5 сторінок формату 
А4 (з урахуванням рисунків, таблиць і формул) 
подається у вигляді файлу з розширенням *.doc або 
*.docx; 

- шрифт – Times New Roman 14 кегль; 
- міжрядковий інтервал 1,5; 
- розміри усіх полів – 20 мм; 
- абзац – 10 мм; 
- таблиці повинні бути оформлені в MS Word за 

допомогою табличного редактора (слово «Таблиця» 
пишеться з великої літери справа (без лапок), а її 
назва – по центру рядка).  

- підписи розміщуються під рисунками (рис. 1 – 
в тексті; Рис. 1. – в назві). Назви рисунків і таблиць 
– обов’язкові. 

Автор несе відповідальність за додержання норм 
авторського права, достовірність наведених 
фактичних даних, посилань на джерела, імен та 
назв. 

Взірець оформлення тез доповіді: 
 

Бонюк Кристина, 
магістр 2 курсу спеціальності «Економіка»,    

Науковий керівник: Волощук Ю.О.,  
д-р. екон. наук, в.о. професора кафедри економіки, 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, 
Подільський державний аграрно-технічний 

університет, 
м. Кам’янець-Подільський 

 
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ  
 
Основний текст, основний текст [1, с. 51]. 
 

Список використаних джерел 
 

1. Панченко А. І. Узагальнення моделі статистичної 
оцінки основних показників діяльності підприємства. 
Фінанси України. 2018. № 5. с. 133-138. 
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