− ініціали та прізвища авторів – великими літерами у
верхньому правому кутку листа (Times New Roman, 12пт.);
− назва організації, де працює автор – повністю, справа
(Times New Roman, 8 пт.);
− назва статті – великими літерами по центру (Times
New Roman, 12пт., жирний).
− анотація обсягом від 2 до 8 рядків машинописного
тексту мовою оригіналу на один абзац (Times New Roman, 10
пт., курсив).
− ключові слова (Times New Roman, 10 пт.), загальна
кількість ключових слів – 4–8;
− ініціали та прізвища авторів – англійською мовою
великими літерами у верхньому правому кутку листа (Times
New Roman, 12пт., не жирний);
− назва організації, де працює автор – англійською мовою
повністю, справа 8пт.);
− назва статті – великими літерами англійською мовою
по центру (Times New Roman, 12пт., жирний);
− розширена анотація англійською мовою обсягом
1800 знаків з пробілами – це близько 20 рядків
машинописного тексту (Times New Roman, 10 пт., курсив);
− ключові слова англійською мовою (Times New Roman,
10 пт.);
− текст статті (Times New Roman, 10 пт.);
− слово “Література” по центру (Times New Roman, 10
пт., жирний). Пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.).
Власне перелік літератури (Times New Roman, 10 пт.);
− транслітерація
списку
використаних
джерел.
Рекомендуємо використовувати стандартну транслітерацію за
адресою http://translit.kh.ua/?lat&passport.
Структура статті повинна відповідати вимогам до
фахових видань та видань, включених до науко метричних
баз: Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ і подається
наступним чином:
− постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок
із важливими науковими та практичними завданнями;
− аналіз останніх досліджень чи публікацій;
− виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми;
− формулювання цілей статті (постановка завдання);
− виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
− висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямку;
− література.
Наполегливо рекомендуємо ознайомитися з вимогами до
написання
та
зразком
статті
за
адресою:
http://visniktup.narod.ru/support/rules.pdf.
Місце проведення конференції:
м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11
Хмельницький національний університет

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:
24 травня 2018 року
Заїзд учасників
25 травня 2018 року
9.00-9.50 – реєстрація учасників
10.00-13.00 – пленарне засідання
13.00-14.00 – перерва на обід
14.00-16.00 – секційні засідання
16.00-16.30 – кава-брейк
16.30-18.00 – секційні засідання
26 травня 2018 року
9.00-11.00 – підведення підсумків роботи
конференції, затвердження рекомендацій
12.00 – від’їзд учасників

Реєстраційна картка учасника
ХI Міжнародної науково-практичної конференції
«Управління економічними системами: концепції,
стратегії та інновації розвитку»
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Установа
Посада
Назва доповіді
Секція №
Форма участі:

Потреба у технічних засобах
Якщо Ви потребуєте технічні
засоби, вкажіть, які саме
Потреба у проживанні
Поштова адреса (куди
надсилати матеріали)
E-mail
Телефон
Дата приїзду
Дата від’їзду

Міністерство освіти і науки України
Хмельницький національний університет
Хмельницька обласна адміністрація
Хмельницька обласна рада
Хмельницька міська рада
Академія економічних наук України
Білоруський державний економічний університет
(Білорусь)
Європейський науковий фонд інституту інновацій
(Польща)
Ризька міжнародна вища школа економіки та
управління Riseba (Латвія)
Поліський державний університет
(м. Пінськ, Білорусь)
Університет м. Жиліна (Словаччина)
Університет технології та природознавства
в Бидгощі (м. Бидгощ, Польща)
Хмельницька обласна організація спілки
економістів України
Хмельницьке обласне товариство «Знання» України
Хмельницький обласний благодійний фонд «Наука і
культура»

 доповідь на пленарному
засіданні (до 15 хв.)
 доповідь на секційному
засіданні (до 10 хв.)
 участь без доповіді
 заочна
 так
 так

 ні

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 ні

ХІ Міжнародна науково-практична
конференція

З питань роботи конференції звертайтесь
до членів організаційного комітету:
Богатчик Людмила Анатоліївна
Замазій Оксана Василівна
Кобець Дмитро Леонтійович
Данілкова Анастасія Юріївна

067 496-47-84
067 397-97-30
068 830-91-23
067 370-46-01

«Управління економічними системами:
концепції, стратегії та інновації
розвитку»
25–26 травня 2018 року

м. Хмельницький

Шановні колеги!
Хмельницький національний університет
Факультет економіки і управління
Кафедра обліку, аудиту та оподаткування
З АПР О ШУЄ
Вас взяти участь у роботі ХI Міжнародної науковопрактичної конференції «Управління економічними
системами: концепції, стратегії та інновації розвитку»,
яка відбудеться в Хмельницькому національному
університеті 25–26 травня 2018 року
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Проблеми і стратегії формування регіональних
інноваційних систем.
2. Інструменти й технології управління соціальноекономічними системами в контексті становлення
інформаційного суспільства.
3. Тенденції розвитку фінансових інститутів в економіці
України.
4. Розвиток теорії і методики обліку та аналізу за умов
впровадження Міжнародних стандартів фінансової
звітності.
5. Актуальні проблеми оподаткування: теоретичні та
практичні аспекти.
6. Стратегії розвитку аудиту і технології їх практичної
реалізації в Україні.
7. Реалізація інформаційних систем і технологій у
національній економіці.

Робочі мови конференції: українська, російська,
англійська.
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:
Для участі у конференції необхідно до 6 травня
2018 року надіслати на адресу оргкомітету (поштову чи
електронну):
– реєстраційну картку учасника конференції;
– текст статті та тез доповідей (на паперовому та
електронному носіях – виключно CD, DVD чи Е-mail);
– внутрішню рецензію на статтю, підписану доктором
економічних наук;
– копію документу про оплату вартості публікації та
участі у конференції (або скановану квитанцію).
При наявності повного комплекту документів,
перерахованих вище, матеріали автора будуть включені до
програми конференції та опубліковані.

За результатами роботи конференції планується
видання збірника тез доповідей. Публікація поданих
статей, які відповідають вимогам ВАК України,
здійснюється
у
фаховому
виданні
–
Віснику
Хмельницького
національного
університету,
серія
«Економічні
науки».
Журнал
включено
до
науковометричних баз: Index Copernicus, Google Scholar,
РИНЦ.
Якщо отримані матеріали не відповідають за своєю
структурою та змістом вимогам ВАК України, та у
випадку отримання негативної рецензії члена редколегії
Вісника ХНУ, – оргкомітет конференції залишає за собою
право відмовити в опублікуванні отриманих матеріалів
або за погодженням з автором опублікувати їх виключно у
збірнику тез конференції.
Роботи, які не відповідають вимогам до оформлення,
можуть повертатися авторам на доопрацювання.
Матеріали конференції будуть видані до початку її
роботи та надіслано авторам (для заочних учасників) після
її завершення на адреси, вказані у реєстраційних картках.
Вартість публікації однієї повної чи неповної
сторінки статті складає 50 грн., тез – 30 грн.
Організаційний внесок для очних учасниківрезидентів становить 300 грн., для учасників-нерезидентів
100 євро та використовується на покриття витрат,
пов’язаних з організацію конференції. Зарубіжні учасники
можуть здійснити всі оплати на місці по приїзді.
Заочна участь в конференції передбачає сплату
організаційного внеску у розмірі 50 грн. (для зарубіжних
учасників – 30 евро) та включає вартість пересилки
авторського екземпляру збірника.
Витрати на проїзд, проживання та харчування – за
рахунок коштів учасників.
Інформування авторів про отримання матеріалів та їх
відповідність вимогам забезпечується шляхом надсилання
відповідного повідомлення на електронну адресу, вказану
в реєстраційній картці.
У випадку позитивного рішення щодо опублікування
матеріалів конференції разом з повідомленням Вам буде
надіслано реквізити для оплати.
У разі відсутності повідомлення по Е-mail, Ви можете
надіслати запит до секретарів конференції.

Поштова адреса:
29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11,
Хмельницький національний університет,
кафедра обліку, аудиту та оподаткування,
Данілкова А.Ю.
Електронна адреса: oa.khnu@gmail.com

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
Обсяг рукопису повинен становити 3-4 повних
сторінок, включаючи рисунки та таблиці. Кількість
співавторів – не більше трьох.
Формат сторінки – А5 (148×210). Поля: зліва – 2 см;
справа – 1 см; зверху – 1,5 см; знизу – 2 см. Інтервал між
рядками – одинарний. Абзацний відступ – 1 см.
Оформлення таблиць: перед та після таблиці пустий
рядок (Times New Roman, 11 пт.); слово “Таблиця” і номер
таблиці справа (Times New Roman, 11 пт., жирний); назва
таблиці – по центру (Times New Roman, 11 пт., жирний);
зміст таблиці – Times New Roman, 9 пт.
Оформлення рисунків: перед та після рисунку пустий
рядок (Times New Roman, 11 пт.); під рисунком підпис
слово “Рисунок 1 – ” і назва рисунку з великої літери по
центру (Times New Roman, 11 пт., жирний).
Мінімально допустимий шрифт в таблицях і рисунках
8 пт. Обов’язкове посилання на таблиці та рисунки у
тексті.

ТЕКСТ РУКОПИСУ ТЕЗ МАЄ БУТИ
ПОБУДОВАНИЙ ЗА СХЕМОЮ:
Індекс УДК у верхньому лівому куті листа (Times New
Roman, 11 пт., жирний).
Ініціали та прізвища авторів – великими літерами у
верхньому правому куті листа (Times New Roman, 11 пт.,
жирний).
Назва організації, де працює автор – повністю справа
(Times New Roman, 8 пт.). Пустий рядок.
Назва статті – великими літерами, по центру (Times
New Roman, 11 пт., жирний). Пустий рядок.
Текст статті (Times New Roman, 11 пт.). Пустий
рядок.
Слово “Література” по центру (Times New Roman, 11
пт., жирний).
Література (Times New Roman, 10 пт.).
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Обсяг рукопису не повинен бути меншим 3 повних
сторінок (10 пт.), включаючи рисунки та таблиці. Кількість
співавторів – не більше трьох. Стаття повинна бути
підготовлена за допомогою редактора Word for Windows
(версії 97, 2000, XP, 2003, 2007) або сумісного редактора.
Формат сторінки – А4 (210х297).
Поля: зліва – 2,5 см; справа – 1,5 см; зверху – 2,5 см; знизу
– 2,5 см. Інтервал між рядками – 1,3 см.
Текст рукопису має бути побудований за схемою:
− індекс УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New
Roman, 12пт.);

