Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
міжнародної науково-практичної конференції
“Стратегічні напрямки соціально-економічного
розвитку держави в умовах глобалізації”, яка
відбудеться 18–20 квітня 2013 року у
Хмельницькому університеті управління та права.
До
участі
запрошуються
науковці,
докторанти, аспіранти, працівники економічних
підрозділів підприємств, організацій, органів
державної виконавчої влади та місцевого
самоврядування, науково-дослідних інститутів,
громадських об’єднань, міжнародних організацій.
Матеріали конференції будуть видані до її
початку. За бажанням авторів відбудеться публікація
статей у науковому часопису “Університетські
наукові записки”, який включений до переліку
наукових фахових видань України, в яких можуть
публікуватись результати дисертаційних робіт на
здобуття наукових ступенів доктора та кандидата
юридичних, економічних наук і наук з державного
управління (постанови президії ВАК України від
15.01.2003 р. № 1-05/1, від 10.12.2003 р. № 1-05/10,
від 08.06.2005 р. № 2-05/5).
Тематичні напрямки конференції:
1. Менеджмент і адміністрування.
2. Економіка та підприємництво.
3. Управління інвестиційними та інноваційними
процесами.
4. Державне
управління
та
місцеве
самоврядування.
5. Маркетинг і маркетингові дослідження.
6. Інформаційні технології та математичні
моделі. Інформаційний менеджмент.
7. Управління якістю: системи, стандарти, аудит.
8. Податкова та митна політика держави.
9. Сучасні проблеми обліку, аналізу та аудиту.
10. Міжнародні економічні відносини.
11. Управління туризмом.
12. Стратегії розвитку та взаємодії освіти й
бізнесу.

Формат проведення конференції:
І частина: виступи науковців.
ІІ частина:
проведення
круглого
столу
“Підготовка кадрів, які відповідають вимогам
ринку: національний та міжнародний досвід”:
1. Співпраця з підприємствами та організаціями.
2. Сучасні підходи до створення умов отримання
практичних навиків за фахом.
3. Особливості створення та функціонування у
ВНЗ студентських бізнес-центрів, бізнесінкубаторів, центрів за фахом.
4. Програми
стажування
та
особливості
працевлаштування на сучасному ринку праці
(досвід та пропозиції).
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ

 Доповідь повинна бути виконана на актуальну
тему, містити глибоке наукове дослідження,
грамотно написана й акуратно оформлена.
 Назва файлу повинна відповідати прізвищу та
імені учасника конференції латиницею (напр.:
Petrenko_Kyrylo.doc).
 Обсяг тез – до 3-х сторінок.
 Текстовий редактор – Microsoft Word, формат
сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова,
поля – 25 мм; гарнітура – Times New Roman,
кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1,0, стиль –
Normal.
 Перший рядок – прізвище, ім’я та по батькові
(повністю).
 Другий – посада, науковий ступінь, вчене звання
(повністю).
 Третій – назва доповіді.
 Далі йде текст доповіді з абзацним відступом 1,25 см.
 Посилання у тексті оформляються у квадратних
дужках – [2, с. 56], де перше число означає
порядковий номер у списку використаних джерел,
друге – номер сторінки.
 Список використаних джерел розміщується
наприкінці тексту й повинен бути оформлений
відповідно
до
існуючих
стандартів
бібліографічного опису.

Примітка:
Роботи, які не відповідають вимогам або
надіслані після закінчення встановленого
терміну, не розглядаються.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

Петренко Кирило Ярославович,
доцент кафедри менеджменту,
економічної теорії та фінансів
Хмельницького університету управління та права,
кандидат економічних наук, доцент
ОСВІТА ТА БІЗНЕС: ШЛЯХИ СПІВПРАЦІ
Зі зміною економічних реалій сьогодення
виникає нагальна потреба в удосконаленні [1, с. 304]
{… текст доповіді …}.
Література:
1. Синчак, В. П. Формування майнового оподаткування
в Україні [Текст] / В. П. Синчак, А. П. Антонюк //
Університетські наукові записки. – 2012. – № 2 (42). –
С. 303–311.
Редакційна колегія залишає за собою право
редагування або відхилення матеріалу, який
виконаний та оформлений з відхиленням від
зазначених вище вимог!

Робочі
мови:
українська,
англійська, німецька, польська.

російська,

Додаткові ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, що
подаються для опублікування у науковому
часописі “Університетські наукові записки”,
можна
переглянути
за
адресою
www.univer.km.ua/vymogy.php.
Вартість публікації однієї сторінки статті у
науковому часописі “Університетські наукові
записки” складає 25 грн. Мінімальний обсяг
статті 8 сторінок.
N.В. Особи, які не мають наукового ступеня
чи вченого звання, додають належним чином
засвідчену рецензію наукового керівника!

Для участі в конференції Вам необхідно до
10 березня 2013 року на сайті Хмельницького
університету управління та права www.univer.km.ua у
розділі Конференції та наукові заходи заповнити
електронну реєстраційну форму, до якої одночасно
додати Ваші матеріали та квитанцію про оплату
організаційного внеску.
Одержання доповіді та заявки на участь, після
обробки оргкомітетом, обов’язково підтверджується
нашим повідомленням про отримання на вказану Вами
електронну адресу.
У випадку неодержання підтвердження про
реєстрацію просимо звернутися до Оргкомітету.
NOTE BENE (НЕОБХІДНО ЗНАТИ):

1. За участь в конференції, а також для
покриття витрат на виготовлення друкованих
матеріалів оргкомітетом стягується внесок у
розмірі 100 грн.
2. Доктори наук та учасники, які є громадянами
зарубіжних країн, звільняються від сплати
організаційного внеску. У разі заочної участі
вони сплачують лише витрати, пов’язані з
пересилкою матеріалів конференції.
3. Реквізити для оплати організаційного внеску:
Одержувач:
Хмельницький
університет
управління та права, р/р 35426001003979 в ГУ
ДКСУ у Хмельницькій області МФО 815013,
ЄДРПОУ 14163438, з обов’язковою поміткою
“За участь у конференції “Стратегічні
напрямки” (П. І. Б. учасника)”.
4. Оплата за публікацію статті у науковому
часопису “Університетські наукові записки”
здійснюється окремою квитанцією з поміткою
“За розміщення статті в “Університетських
наукових записках” (П. І. Б. автора)”.
5. Усі витрати, що пов’язані з перебуванням на
конференції (проїзд, проживання, харчування
тощо), оплачується учасниками за власний
рахунок або за рахунок сторони, яка їх
відряджає.
6. У програму конференції входить відвідування
унікальних історичних пам’яток Поділля.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЇ
18 квітня 2013 року
7 – 9  заїзд та поселення учасників
900 – 1000  реєстрація учасників
1000 – 1300  відкриття та пленарне засідання
конференції
1300 – 1400  перерва на обід
1400 – 1800  робота у секціях
00

00

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Хмельницька обласна державна адміністрація
Хмельницька обласна рада
Хмельницький університет управління та права
Хмельницька торгово-промислова палата
ФДБОЗ ВПО “Пензенський державний університет
архітектури та будівництва” (Росія)
Університет Кобленц-Лангдау (Німеччина)
Донецький національний технічний університет

19 квітня 2013 року
9 – 13  робота круглого столу
1300 – 1400  перерва на обід
1400 – 1800  робота у секціях
00

00

20 квітня 2013 року
9 – 10  підведення підсумків і закриття
конференції
1030 – 1800  екскурсія історичними місцями Поділля
1800 – 2200  від’їзд учасників
00

00

У випадку, коли після надсилання заявки
з’ясується, що Ваша участь у конференції з
тих чи інших причин є неможливою, просимо
Вас завчасно повідомити Оргкомітет!

Міжнародна науковопрактична конференція

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ
29013, м. Хмельницький
вул. Театральна, буд. 8
Хмельницький університет управління та права
Web-сторінка: www.univer.km.ua
Науково-дослідна частина:
тел. / факс: 0 (382) 71-80-80
Ел. адреса: nauka@univer.km.ua
Студентський бізнес-центр:
тел.: 0 (382) 71-80-08
Ел. адреса: sbc.huup@gmail.com
Координацію проведення конференції здійснює
керівник студентського бізнес-центру, кандидат
економічних
наук
Ковальчук
Вікторія
Валентинівна (тел. 0 (96) 304-31-45).

Стратегічні напрямки
соціально-економічного
розвитку держави
в умовах глобалізації

18–20 квітня 2013 року
м. Хмельницький
Україна

