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Кафедра економіки, підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності  

Заклад вищої освіти «Подільський 
державний університет» 
 запрошує Вас до участі у  

Всеукраїнській науково-практичній 
інтернет-конференції науковців та 

здобувачів вищої освіти 
 

«СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ, 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ 

ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

15 грудня 2022 року 
м. Кам’янець-Подільський 

Тематичні напрями конференції: 

1.   Соціально – гуманітарні  аспекти  
глобалізації, інтернаціоналізації та 
соціалізації національної економіки. 
2.   Стратегічні засади розвитку економіки, 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності в умовах посилення 
нестабільності національної економіки. 
3.  Пріоритети розвитку підприємств в 
умовах нестабільності національної 
економіки. 
4.  Організаційні та економічні аспекти 
ефективного управління підприємствами. 
5.   Обліково - фінансові інструменти 
активізації бізнесу в умовах сьогодення. 
6.   Концепція сталого розвитку та 
конкурентоспроможності національної 
економіки в умовах глобалізації. 

 
Робочі мови конференції:  

українська, англійська 
 
 

Члени організаційного комітету конференції: 
Катерина ВОЛОЩУК, д-р. екон. н., професор, 
професор кафедри економіки, підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності 
Юлія ГАЙБУРА, канд. екон. н., доцент, 
відповідальна з наукової та міжнародної 
діяльності навчально-наукового інституту 
бізнесу і фінансів Закладу вищої освіти 
«Подільський державний університет» 
Наталія ФЕДОРЧУК, канд. екон. н., доцент, 
доцент економіки, підприємництва, торгівлі 
та біржової діяльності 
Марина ЗАХОДИМ, канд. екон. н., доцент, 
асистент кафедри економіки, підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності 
Нонна КОВАЛЬ, канд. екон. н., доцент, доцент 
економіки, підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності 
Олена НІСХОДОВСЬКА, канд. екон. н., доцент, 
асистент кафедри економіки, підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності 
Алла ПЕЧЕНЮК, канд. екон. н., доцент, асистент 
економіки, підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності 

 
Умови участі в конференції  

Для участі в конференції необхідно до 
14 грудня 2022 року надіслати на електронну 
адресу оргкомітету nonnakoval69@gmail.com: 
1. Заявку на участь (за формою, що 
додається); 
2. Тези доповідей в електронному форматі; 
3. Файли назвати за прикладом: 
Petrenko_Zayava; Petrenko_Tezy. 

Форма участі в конференції: заочна 
(дистанційна) 

Участь у конференції 
БЕЗКОШТОВНА 

Тези наукових доповідей будуть 
опубліковані у формі електронного збірника 
матеріалів конференції та розміщені в 
репозитарії університету 

Організаційний комітет конференції: 

Володимир ІВАНИШИН, д-р. екон. н., професор, 
ректор Закладу вищої освіти «Подільський 
державний університет» 
Оксана БЯЛКОВСЬКА, д-р. екон. н., професор, 
проректор з навчальної, науково-інноваційної 
та міжнародної діяльності Закладу вищої освіти 
«Подільський державний університет» 
Ірина ЯСІНЕЦЬКА, д-р. екон. н., професор, 
проректор з навчальної роботи Закладу вищої 
освіти «Подільський державний університет» 
Микола МІСЮК, д-р. екон. н., професор, 
директор Навчально-наукового інституту 
бізнесу і фінансів Закладу вищої освіти 
«Подільський державний університет» 
Юрій ЛУПЕНКО, д-р. екон. н., професор, 
академік НААН, директор ННЦ «Інститут 
аграрної економіки» НААНУ 
Ігор ВІНІЧЕНКО, д-р. екон. н., професор, 
завідувач кафедри економіки, 
Дніпровського державного аграрно-
економічного університету 
Світлана ВАСИЛЬЧАК, д-р. екон. н., професор 
кафедри економіки та цифрового бізнесу 
ННЕІ Державного університету економіки і 
технологій 
Юлія ВОЛОЩУК, д-р. екон. н., професор кафедри 
економіки, підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності, директор навчально-
наукового інституту заочної і дистанційної освіти 
Закладу вищої освіти «Подільський державний 
університет» 
Лариса ЗАГНІТКО, канд. екон. н., доцент, 
завідувач науково-дослідної частини Закладу 
вищої освіти «Подільський державний 
університет» 
Наталія КОРЖЕНІВСЬКА, д-р. екон. н., 
професор, завідувач кафедри економіки, 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності Закладу вищої освіти «Подільський 
державний університет» 
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ЗАЯВКА УЧАСНИКА 
Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція науковців та 
здобувачів вищої освіти 

 

15 грудня 2022 р. 
м. Кам’янець-Подільський 

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

 

Посада / спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень, курс (для студентів та 
магістрантів) 

 

Науковий керівник 
(для студентів, магістрантів та 
аспірантів) 

 

Назва доповіді  
№ та назва тематичного 
напрямку 

 

Телефони (робочий, домашній, 
мобільний) 

 

E-mail для листування  

Контакти оргкомітету конференції: 
 

Заклад вищої освіти «Подільський 
державний університет», 

вул. Шевченка, 12, 
м. Кам’янець-Подільський 

 
e-mail: nonnakoval69@gmail.com 

тел. 067 3812876 
Нонна КОВАЛЬ 

доцент кафедри економіки, 
підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

Міністерство освіти і науки України 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ 

Дніпровський державний аграрно-
економічний університет 

Державний університет економіки 
 і технологій 

Заклад вищої освіти «Подільський 
державний університет» 

Навчально-науковий інститут бізнесу і 
фінансів 

Кафедра економіки, підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності 

 

 
 

ЗАПРОШЕННЯ 
на Всеукраїнську науково-практичну 
Інтернет-конференцію науковців та 

здобувачів вищої освіти 
 
 

«Сучасні виклики та перспективи 

розвитку економіки, 

підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності» 

 
 
 

15 грудня 2022 року 
м. Кам’янець-Подільський 

Вимоги до оформлення матеріалів:  
 

- текст доповіді обсягом до 4 сторінок формату 
А4 (з урахуванням рисунків, таблиць і формул) 
подається у вигляді файлу з розширенням *.doc 
або *.docx; 
- шрифт – Times New Roman 14 кеглем; 
- міжрядковий інтервал 1,5; 
- усі поля – 20 мм; 
- відступ абзацу – 10мм; 
- таблиці повинні бути зроблені 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, імена та назви. 

Зразок оформлення тез доповідей 

Вікторія ПЕТРЕНКО 

студентка 3 курсу спеціальності «Економіка» 

Науковий керівник: Наталія 

КОРЖЕНІВСЬКА, 

д-р. екон. н., професор кафедри економіки, 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Заклад вищої освіти «Подільський державний 

університет», 

м. Кам’янець-Подільський 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Важливим і пріоритетним напрямом 

розвитку економіки України … 

Список використаних джерел 

1.  Труняк В. Роль України в інтеграційних 

світових процесах. Економіст. 2019. № 7. С. 64-

67. 
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