
Шановні науковці, молоді вчені  
та студенти!   

 
Запрошуємо вас взяти участь у роботі VIІ 

міжнародної науково-практичної конференції  
 

«Освіта та підприємництво: точки 
дотику», 

 
яка відбудеться 8 та 9 грудня 2022 року  

 
Кінцевий термін подачі заявок на участь та 

матеріалів – 1 грудня 2022 року.  
 
За результатами підготовки та проведення 

конференції планується: 
 – видання колективної монографії «Освіта 

та підприємництво: точки дотику»; 
–    видання чергового номеру науково-

практичного журналу «Подільський науковий 
вісник» (http://pnv.in.ua).  
 

Участь у конференції є платною і 
передбачає отримання електронної версії 
журналу. 

 
Вартість публікації розділу у колективній 

монографії «Освіта та підприємництво: 
точки дотику. Випуск ІІ» – 50 гривень за 
сторінку.  

Вартість публікації статті у журналі 
«Подільський науковий вісник» – 300 гривень.  

 
 
 

  Робочі мови конференції – українська, 
англійська. 

 
Основні напрямки роботи конференції:  
1. Економіка та економічна теорія  
2. Управління та адміністрування  
3. Міжнародні економічні відносини 
4. Правові аспекти підприємництва 
5. Сучасні виклики педагогічної науки 
6. Соціальна робота в освітній сфері 

 
УВАГА! Матеріали доповідей 

студентів приймаються до друку тільки у 
співавторстві з науковим керівником. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
КОНФЕРЕНЦІЇ   

 
Голова – Давиденко Г.В., д.пед.н., професор, 
директор Вінницького інституту Університету 
«Україна» 
Заступник голови – Галгаш Р.А. д.е.н., професор, 
проректор з науково-педагогічної роботи, 
економіки та розвитку Східноукраїнського 
національного університету ім. В. Даля 
Заступник голови – Швед В.В. – к.е.н., професор 
кафедри бізнесу і права Вінницького інституту 
Університету «Україна» 
Балахонова О.В. – д.е.н., професор кафедри 
бізнесу і права Вінницького інституту Університету 
«Україна» 
Ваколюк С.М. – к.ю.н., доцент кафедри бізнесу і 
права Вінницького інституту Університету 
«Україна» 
Гурочкіна В.В. – д.е.н., професор Державного 
податкового університету (Україна), доцент 
Університету м. Зелена Гура (Польща) 
Давлетбаева Н.Б. – к.е.н., доцент, декан 
економічного факультету Карагандинського 
державного індустріального університету, 
Республіка Казахстан 
Даценко Г.В.  –   д.е.н., завідувач кафедри обліку та 
оподаткування Вінницького торговельно-
економічного інститут ДТЕУ 
Заблодська І.В. – д.е.н, професор, директор 
Луганської філії Інституту економіко-правових 
досліджень ім. В.К. Мамутова Національної 
академії наук України 
Сандіп Кумар Гупта – PhD, професор, Школа 
економіки, Університет Шарда, Індія 
Сілаєва О.В. – к.е.н., завідувачка кафедрою 
економіки та бізнесу Карагандинського державного 
індустріального університету, Республіка Казахстан 
Чорна Л.О.  –   д.е.н., професор кафедри бізнесу і 
права Вінницького інституту Університету 
«Україна» 
 

http://pnv.in.ua/


ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 
у міжнародній науково-практичній конференції  

«Освіта та підприємництво: точки дотику» 
 

Прізвище ______________________________ 

Ім’я ___________________________________ 

По- батькові ____________________________ 

Установа _______________________________ 

Науковий ступінь_______________________ 

Вчене звання ___________________________ 

Посада_________________________________ 

ORCID_________________________________ 

Науковий керівник 

(для студентів) ________________________ 

Назва доповіді________________________ 

Тематичний напрям ____________________ 

Е-mail________________________________ 

Телефон ______________________________ 

Я планую (обрати потрібне):  

- Опублікувати статтю у журналі 
«Подільський науковий вісник»; 

- Опублікувати розділ у монографії «Освіта 
та підприємництво: точки дотику. Випуск 
ІІ»;  
 
 

Дата заповнення_______________________ 

 
 

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Відповідно до карантинних обмежень, всі 

заходи конференції будуть проходити 
виключно у онлайн-форматі. 

 
   08 грудня 2022 р.:  початок роботи 

▪ 9:00–10:00 – реєстрація учасників; 
▪ 10:30–13:00 –  виступи учасників та                            
дискусія  
▪ 13:00–14:00 –  перерва 
▪ 14:30–17:00 –  виступи учасників та                            
дискусія  
 

    09 грудня 2022 р.:  продовження   
▪ 10:00–13:00 –   обговорення та 
дискусія;  

             ▪ 13:00–15:00 –  підведення підсумків. 
 

Реквізити для оплати надсилаються після 
прийняття матеріалів до публікації. 

Надіслані матеріали мають містити статтю, 
заявку та копію документу про оплату. 

Конференція може бути проведена у он-лайн 
форматі. 

 
 
 

 
 

 
КООРДИНАТИ ОРГАНІЗАТОРІВ 

21050, Україна, Вінницька область,  
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23а. 

http://vsei.vn.ua   
Контактна особа: 

Олена Валеріївна тел. 063-065-56-59 
Е-mail: pnv.in.ua@gmail.com 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВІННИЦЬКИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

ІНСТИТУТ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» 
КАРАГАНДИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 (РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН) 
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ  ІМ. В. ДАЛЯ 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, 

ОПОДАТКУВАННЯ ТА МИТНОЇ СПРАВИ 
ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ЛУГАНСЬКА ФІЛІЯ ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКО-
ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ. В.К. МАМУТОВА 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

VIІ Міжнародна 
науково-практична конференція 

 
«Освіта та підприємництво: точки 

дотику» 
 
 

08-09 грудня 2022 року 
 

Вінниця – 2022 
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