
Для участі у конференції слід до 10 

квітня 2017 року надіслати на адресу 

оргкомітету: заявку учасника конференції,  

наукову статтю для публікації у віснику,  

скановану квитанцію про сплату 

організаційного внеску.  

Вартість 

Розмір організаційного внеску складає: 

- безпосередня участь у конференції та 

друкований варіант матеріалів конференції 

(друковані версії вісника, програми 

конференції, сертифіката учасника) – 195 

грн.; 

- безпосередня участь у конференції 

(отримання друкованих версій програми 

конференції та сертифіката учасника) та 

розміщення електронної версії вісника на 

сайті факультету – 120 грн.; 

- дистанційна участь у конференції та 

розміщення електронної версії матеріалів 

конференції (вісник, програма конференції, 

сертифікат учасника) на сайті факультету – 

95 грн. 

       Для іноземних гостей наукового заходу 

участь у конференції та публікація статті у 

віснику безкоштовна. Для тих, хто не 

прибуде на конференцію, але бажає 

отримати друковану версію вісника, 

матеріали конференції надсилатимуться 

поштою (Нова Пошта, Укрпошта) за 

рахунок автора.  

Кошти за участь у конференції 

прохання надсилати Олійник Ользі 

Степанівні; ідентифікаційний код 

2464902687; № картки 4731217108276922; 

Приватбанк р/р 29244825509100; МФО 

305299; ЗКПО 14360570. Призначення 

платежу: «Оргвнесок, ПІБ учасника». 

Розміщення учасників конференції 

здійснюється у готелях міста (вартість 

проживання становить 200–500 грн. на 

добу). Бронювання місць проводиться 

учасниками самостійно (через мережу 

Інтернет або по телефону). Обід та святкова 

вечеря оплачуються додатково. 

 

Програма проведення конференції 

 

11 травня 

08.00–09.30 – Реєстрація учасників. 

09.30–10.00 – Кава–брейк. 

10.00–13.00 – Пленарне засідання. 

13.00–14.00 – Обідня перерва. 

14.00–16.00 – Секційні засідання. 

16.00–18.00 – Екскурсійна програма. 

18.00–20.00 – Вечеря. 

 

12 травня 
09.00–09.30 – Кава–брейк. 

09.30–12.30 – Секційні засідання. 

12.30–13.00 – Підведення підсумків 

конференції. 

13.00–15.00 – Екскурсійна програма. 

 

Місце проведення конференції: 

32300 м. Кам’янець-Подільський 

вул. Огієнка, 61 

Кам’янець-Подільський 

національний 

університет імені Івана Огієнка 

економічний факультет 

тел.: (03849) 2-44-74 

0977016158 
 

 Міністерство освіти і науки України 

Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка 

Кам’янець-Подільська міська рада 

Інститут економіки промисловості НАН Ук-

раїни 

Інститут досліджень науково-технічного по-

тенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва 

НАН України 

Комратський державний університет, 

м. Комрат (Республіка Молдова) 

Академія технологій, 

м. Резекне (Латвійська Республіка) 

Інститут економіки Національної академії 

наук Білорусі (Республіка Білорусь) 

 
 

X Міжнародна 

науково-практична конференція 

 
ПРОБЛЕМИ, ПРІОРИТЕТИ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ В ХХІ СТОЛІТТІ 

 
11-12 травня 2017 р. 

 

м. Кам’янець-Подільський 



До участі у конференції запрошуються 
науковці, аспіранти, докторанти, працівники 
економічних підрозділів підприємств, 
органів державної виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, дослідних 
організацій, діяльність яких має відношення 
до порушених на конференції проблем. 

X Міжнародна науково-практична 
конференція відбудеться 11-12 травня 2017 
р. у м. Кам’янці-Подільському. За 
матеріалами конференції до її початку 
планується видання Вісника Кам’янець-
Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка «Економічні науки». 

 
     Робота конференції передбачена за 
такими тематичними напрямками: 
 

1. Сучасний економічний розвиток: 
інноваційний аспект. 

2. Проблеми та перспективи функціо-
нування підприємства і підприємництва.  

3. Пріоритети забезпечення розвитку 
людського потенціалу та нагромадження 
людського капіталу. 

4. Соціальні ресурси розвитку регіону в 
умовах децентралізації управління. 

5. Розвиток індустрії гостинності: 
історичний, географічний та економічний 
аспекти. 

6. Економічна безпека як основа 
соціально-економічного розвитку. 

7. Регіональна політика і 
самоуправління територій в умовах 
децентралізації управління економікою. 

8. Соціальні інновації та соціальне 
підприємництво. 

 
 
 
 

Вимоги до оформлення статей 
 

1. Статті готуються за допомогою 
редактора Microsoft Word. 

2. Обсяг 5–7 сторінок при форматі 
сторінки А4 (210×297мм) українською, 
російською або англійською мовою. 

3. Поля: ліве – 3,0 см; праве – 1,5 см; 
верхнє і нижнє – 2,0 см, колонтитули: 
верхній – 1,27, нижній – 1,5 см. Нумерація 
сторінок не виконується. Шрифт – Тіmеs 
New Rоmаn, кегель – 12, міжрядковий 
інтервал – 1,15, абзацний відступ – 0,75 см. 

4. Граничні розміри таблиць та 
малюнків у тексті 105×170 мм, назву 
таблиці розміщувати вгорі. Мінімальний 
кегель для таблиць 8. Малюнки 
виконуються за можливістю векторною 
графікою, їх сканування виконується з 
роздільною здатністю 300 dрі і зберігається 
у форматі ТІF (ІВМ РС). Підпис під 
малюнком з позначенням «Рис. ». Файл 
зберігати у форматі RТF. Ім'я файлу 
подавати транслітерацією, як прізвище 
автора (авторів), наприклад, k_Реtгеnко. 

5. Елементи заголовка: шифр УДК у 
першому рядку ліворуч без абзацного 
відступу; наступний абзац – ініціали, 
прізвище автора (авторів); вчене звання, 
науковий ступінь; навчальний заклад, місто; 
назва статті великими літерами. Далі 
анотація і ключові слова українською 
мовою. 

Посилання на використані джерела в 
тексті за зразком: [2, с. 3-7; 5, с. 127], де 
перше число – номер джерела за списком 
використаних джерел, число після коми – 
номер сторінки (діапазон задається через 
дефіс), декілька джерел відділяються 
крапкою з комою або дефісом. Зноски 
припустимі для коментарів у тексті та 
створюються через меню програми – 

Вставка-Зноска... 
У кінці статті подається «Список 

використаних джерел» по центру. Далі 
наводиться текст анотації та ключові слова 
англійською мовою. Після цього – дата 
надходження статті до редакційної колегії. 

6. Стаття має бути оформлена згідно 
вимог Постанови Президії ВАК України 
(Бюлетень ВАК України № 3, 2008). 

Електронні версії статей без дотримання 
вказаних вимог та надіслані пізніше 
встановленого строку оргкомітетом не 
розглядатимуться. 

Просимо звернути увагу, що статті, 
надіслані на адресу оргкомітету, не 
рецензуються. Відповідальність за 
достовірність змісту наукової статті несе 
автор. Публікація статті у віснику 
здійснюється в авторській редакції.  

 

Запрошення на конференцію Вам буде 

надіслано після отримання оргкомітетом 

заявки про участь, статті і копії 

платіжного документа про сплату 

організаційного внеску. 

Матеріали для участі у конференції 

просимо надсилати на вказану електронну 

адресу: 

е-mаіl:  

kpnu.conference@gmail.com 
 

У процесі роботи конференції 

передбачається проведення екскурсії 

визначними історичними місцями 

Кам’янця-Подільського. 

 

 

Запрошуємо до співпраці!  


