Шановні науковці, молоді вчені
та студенти!
Запрошуємо вас взяти участь у роботі ІІІ
всеукраїнської конференції з міжнародною
участю

«Фінансові та економічні аспекти
підприємництва»,
яка відбудеться 7 та 8 грудня 2017 року
Кінцевий термін подачі заявок на участь та
матеріалів доповідей – 02 грудня 2017 року.
За результатами підготовки та проведення
конференції планується
видання чергового
номеру
науково-практичного
журналу
«Подільський науковий вісник».
Журнал
розміщується
у міжнародних
наукометричних базах: РІНЦ (eLIBRARY.RU) та
Google Scholar.
Учасники
конференції
за
потребою
забезпечуються програмою конференції та
сертифікатами учасника.
Участь у конференції є платною і складає
200 гривень.
Участь
закордонних
учасників
є
безкоштовною.
Робочі мови конференції – українська,
російська, англійська.
Основні напрямки роботи конференції:
1. Економіка та економічна теорія
2. Управління та адміністрування
3. Міжнародні економічні відносини
4. Економічна та педагогічна кібернетика
5. Правові аспекти підприємництва
6. Сучасні виклики педагогічної науки

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова – Давиденко Г.В., д.пед.н.,
доцент, директор Вінницького інституту
Університету «Україна»
Заступник голови – Галгаш Р.А. к.е.н.,
доцент, директор інституту економіки та
управління СНУ ім. В. Даля
Заступник голови – Яблочніков С.Л.
д.пед.н., професор, завідувач кафедри
економіки та менеджменту Вінницького
інституту Університету «Україна»
Заблодська І.В. – д.е.н, професор, директор
Луганської філії Інституту економіко-правових
досліджень Національної академії наук
України
Балахонова О.В. – д.е.н., професор кафедри
економіки та менеджменту
Вінницького
інституту Університету «Україна»
Чорна Л.О. – д.е.н., професор, завідувач
кафедри
фінансів,
оподаткування
та
торговельного підприємництва ВІКОП
Романова С.П. – к.соц.н., доцент, завідувач
кафедри економічної соціології Білоруського
державного економічного університету
Швед В.В. – к.е.н., професор кафедри
економіки та менеджменту
Вінницького
інституту Університету «Україна»
Наумов Д.І. – к.соц.н., доцент кафедри
економічної
соціології
Білоруського
державного економічного університету
Гурочкіна В.В. – к.е.н., доцент кафедри
економіки
підприємства
Університету
державної фіскальної служби України

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
 Текст
статті
повинен
бути
надрукований
у
текстовому
редакторі
Microsoft Word та збережений у форматі або
*doc, або *docx;
 Структура наукової статті: постановка
проблеми, аналіз останніх досліджень і
публікацій, формулювання цілей, виклад
основного матеріалу дослідження, висновки,
бібліографічний список
 Стаття повинна мати такі додаткові
структурні елементи: індекс УДК (у верхньому
лівому кутку сторінки); назва рубрику
журналу; прізвище та ініціали автора(-ів) (не
більше 3-х авторів), науковий ступінь, вчене
звання, місце роботи кожного із авторів; назву
статті українською та англійською мовами.
 Стаття повинна містити анотації та
ключові слова українською, російською та
англійською мовами. Обсяг анотації – 300
знаків, кількість ключових слів – мінімум 5
словосполучень.
 Обсяг статті від 6 до 10 сторінок,
формат сторінки: А4 (297 x 210), орієнтація
сторінки – книжкова, береги – 20 мм. (зліва,
справа, зверху, знизу);
 Увесь текст статті, бібліографічний
список, анотації, ключові слова тощо
друкується шрифтом Times New Roman,
розмір – 14 пт, інтервал – 1,5, абзац – 1,25;
 посилання у тексті оформляються у
квадратних дужках – [1, c.24], де вказується
номер використаного джерела та сторінка;
 список
використаних
джерел
інформації подається після основного тексту
матеріалів та повинен бути оформлений
відповідно
до
існуючих
стандартів
бібліографічного опису.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
у всеукраїнській конференції з міжнародною
участю
«Фінансові та економічні аспекти
підприємництва»
Прізвище ______________________________
Ім’я ___________________________________
По- батькові ____________________________
Установа _______________________________
Науковий ступінь_______________________

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
7 грудня 2017 р.: початок роботи
▪ 9:00–10:00 – реєстрація учасників;
▪ 10:30–13:00 – виступи учасників та
дискусія
▪ 13:00–14:00 – кава-брейк
▪ 14:30–17:00 – виступи учасників та
дискусія
8 грудня 2017 р.: продовження
▪ 10:00–13:00 – обговорення та
дискусія;
▪ 13:00–15:00 – підведення підсумків.

Вчене звання ___________________________
Посада_________________________________
Науковий керівник
(для студентів) ________________________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
ІНСТИТУТ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»
БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. І. ОГІЄНКА
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В. ДАЛЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ЕКОНОМІКИ, ОПОДАТКУВАННЯ ТА МИТНОЇ
СПРАВИ УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ
ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ЛУГАНСЬКА ФІЛІЯ ІНСТИТУТУ
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Реквізити для оплати надсилаються після
прийняття матеріалів до публікації.
Надіслані матеріали мають містити статтю,
заявку та копію документу про оплату

Назва доповіді________________________
Тематичний напрям ____________________
Е-mail________________________________
Телефон ______________________________
Дата заповнення_______________________

УВАГА!
Матеріали
доповідей
студентів приймаються до друку тільки
у співавторстві з науковим керівником.

КООРДИНАТИ ОРГАНІЗАТОРІВ

21050, Україна, Вінницька область,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23а.
http://vsei.vn.ua
Контактна особа:
Омельченко Олена Валеріївна
тел. 063-065-56-59
Е-mail: 2sciencev@gmail.com

ІІІ Всеукраїнська з міжнародною
участю конференція
«Фінансові та економічні аспекти
підприємництва»
7-8 грудня 2017 року
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