Форма участі у конференції: - очна;
- дистанційна.
Конференція відбудеться в смт. Сатанів,
Хмельницька обл., розташованому на лівому березі
річки Збруч, на території національного природного
парку «Подільські Товтри».
Проживання, харчування та проведення
конференції відбудеться на базі Санаторнолікувального комплексу “Перлина Поділля”.

Для участі у роботі конференції, просимо до
25 березня
2019
року
заповнити
на
сайті
http://mev.khnu.km.ua/conference реєстраційну картку
учасника, оплатити організаційний внесок та
завантажити:
 рукописи тез (у форматі MS Word);
 копію платіжного доручення

Запрошуємо взяти участь у роботі
XV Міжнародної науково-практичної
конференції
«Сучасні проблеми та перспективи розвитку
міжнародних економічних відносин і
світового господарства»

Оплата участі у роботі конференції,
публікації тез та статей:
 Організаційний внесок становить 250 грн за заочну
участь та 300 грн за очну. Кошти будуть використані
для відшкодування витрат публікації тез доповідей,
програми конференції та сертифікату учасника.
 Проживання, харчування та екскурсійна програма
здійснюється за рахунок учасників конференції.

Напрями роботи конференції:
1. Розвиток міжнародних економічних відносин у
формуванні конкурентного потенціалу та стратегій
розвитку підприємств.
2. Міжнародна логістика, організація міжнародних
перевезень та митний супровід товарів в рамках СОТ.
3. Перспективи
вдосконалення
регулювання
фінансово-економічного розвитку підприємств.
4. Роль міжнародних фінансових установ в
реформуванні економіки України.
5. Інноваційно-інвестиційний розвиток вітчизняних
підприємств у формуванні ефектів інтеграції України до
ЄС.
6. Міжнародні відносини в умовах сучасних процесів
глобалізації та політичної нестабільності.
7. Вплив глобалізації на транскордонний аспект
міжнародного туризму.
8. Економічна безпека макро та мезорівня.
9. Економічна безпека субєктів господарювання.
10. Інноваційні підходи до управління соціальноекономічними системами.
11. Методи, моделі і механізми підвищення потенціалу
підприємств та розвитку бізнесу.

Робочі мови конференції:
російська, англійська.

українська,

При бажанні можна
опублікувати статтю у
фаховому виданні:
«Вісник Хмельницького
національного
університету».
http://vestnik.ho.com.ua/

 Розсилка матеріалів конференції здійснюється за
рахунок авторів.
 На одну публікацію надсилається один авторський
примірник збірника тез доповідей та журналів.
 Для одержання додаткового екземпляру збірника тез
доповідей необхідно повідомити до закінчення часу
прийому матеріалів та додатково перерахувати 180 грн
У
програмі передбачені
екскурсії,
та
відпочинок у мальовничому куточку Хмельниччини.

За результатами
конференції буде

роботи
видано

збірник тез, програму
конференції, сертифікат
учасника.

Реквізити для оплати:
Отримувач: Васильківський Дмитро Миколайович
Банк: ПАТ КБ «ПриватБанк»
Код отримувача 14360570
МФО банку 305299;
р/р 29244825509100
Призначення платежу: для поповнення картки
5168757367966696.

Вимоги до оформлення тез:
– кількість авторів – не більше трьох;
– текст повинен бути підготовлений за
допомогою редактора MS Word;
– формат сторінки: А4 (210x297 мм). Усі поля
по 20 мм;
– розмір шрифту 10 пт., тип - Times New Roman;
– рисунки і фотографії слід вставляти в текст
статті як об’єкт або згрупований рисунок Word;
– формули
розташовуються
по
центру;
нумерацію формул здійснюють по правому краю.
При наборі формул використовувати вбудований
в Word
редактор формул або Math Type,
застосовуючи такі стилі: текст - Times New Roman;
розміри: звичайний – 10 пт.
– посилання на використані джерела робити у
тексті в квадратних дужках;
– список використаних джерел подається
наприкінці статті в алфавітному порядку відповідно
до існуючих стандартів бібліографічного опису
(див.:
стандарт
«Бібліографічний
запис.
Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23,
затверджена наказом ВАК України від 29 травня
2007 року N 342).
– обсяг – 1-2 стор.;
Структура тез:
– прізвище та ім'я автора (авторів) – великі
літери, вирівнювання по правому краю;
– місце роботи або навчання – розмір шрифту 8
пт., вирівнювання по правому краю;
– назва матеріалу – великими літерами, шрифт –
жирний, розмір 10 пт., вирівнювання по центру;

–

текст тез;

–

література.

Міністерство освіти і науки України
Хмельницький національний університет,
м. Хмельницький, Україна

Детальну інформацію щодо оформлення тез
доповідей, та приклад оформлення можна отримати
за адресою: http://mev.khnu.km.ua/conference

Приклад оформлення тез:
ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Д. М.
Хмельницький національний університет

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ПРОМИСЛОВИМИ ХОЛДИНГАМИ
Становлення інноваційної економіки України
обумовлює
більш
високий
рівень
конкурентоспроможності промисловості як її ключової
складової. Однією з ефективних форм виробничого
управління вітчизняними підприємствами виступає
система корпоративного управління, яка забезпечує
реалізацію моделі довгострокового стійкого розвитку.
………………………………………………………………..
Література

Криворізький національний університет,
м. Кривий Ріг, Україна
Класичний приватний університет,
м. Запоріжжя, Україна
Науково-дослідний центр митної справи НДІФП
УДФСУ, м. Хмельницький, Україна
Каліфорнійський університет, м. Берклі, США
Технологічний інститут Флориди, м. Мельбурн,
США
Технічний університет Їлдіз, м. Стамбул,
Турецька Республіка
Люблінський університет ім. Івана Павла II,
м. Люблін, Республіка Польща
ГО "Молодь за глобальний прогрес",
м. Хмельницький, Україна
ГО "Подільське товариство українськопольської дружби", м. Хмельницький, Україна

1. Задихайло Д. В. Корпоративне управління / Д.
В. Задихайло, О. Р. Кібенко, Г. В. Назарова. – Харків :
Еспада, 2003. – 688 с.

Контакти:
За
додатковою
інформацією
щодо
організаційних
питань
роботи
конференції
звертайтесь на e-mail: kfsgir.conf@gmail.com та до
координаторів конференції:
• д.е.н., професор Зінченко Олена Антонівна –
тел.+38 067 118 56 30;
• д.е.н., професор Васильківський Дмитро
Миколайович – тел. +38 097 44 28 119;
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