Рішення про публікацію тез доповіді приймає
редколегія. Оргкомітет конференції залишає за собою
право відмовити в опублікуванні тез, які не
відповідають за своєю структурою та змістом
заявленій тематиці конференції.
Тези доповіді, які не відповідають вимогам щодо
текстового оформлення, можуть повертатися авторам
на доопрацювання.
Інформування авторів про отримання матеріалів та
їх відповідність вимогам забезпечується шляхом
надсилання відповідного повідомлення на електронну
адресу, вказану в реєстраційній картці. У разі
відсутності повідомлення впродовж 3 робочих днів,
після відправки матеріалів по Е-mail, Ви можете
надіслати запит до координаторів конференції.
У рамках конференції проводиться набір
наукових статей до фахового видання
(категорія «Б», рішення атестаційної
колегії № 1643 від 28.12.2019р.) «Вісник
Хмельницького
національного
університету». Економічні науки, яке
включене до міжнародних наукометричних
баз: Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ
(DOI 10.31891/2307-5740).
Детальні вимоги до написання статті, зразок
оформлення статті та інформацію про необхідні
супровідні документи викладено за адресою:
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/

За додатковою інформацією щодо роботи
конференції звертайтесь до координаторів
конференції:
Квасницької Раїси Степанівни (д.е.н., професора) відповідального секретаря конференції:
+38067-72-861-72;
Донченко Тетяни Віталіївни (к.е.н., доцента):
+38068-20-240-02
Електрона адреса конференції:
konf.fbss2020@gmail.com
Адреса оргкомітету:
29016, Україна, м. Хмельницький, вул. Інститутська,
11, Хмельницький національний університет,
кафедра фінансів, банківської справи та страхування

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА
КОНФЕРЕНЦІЇ
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Міністерство освіти і науки України
Хмельницький національний університет
Академія економічних наук України
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
ДВНЗ «Університет банківської справи»
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»
Криворізький державний педагогічний
університет
Вроцлавський університет науки і технологій
Університет імені Вільнюський університет
Тбіліський державний університет
імені Іване Джавахішвілі, м. Тбілісі, Грузія

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Конференція проходитиме 8-9 жовтня 2020 р.
в режимі on-line –
у вигляді відеоконференції за допомогою
платформи ZOOM.
Запрошення на конференцію із зазначенням лінків
відеоконференції
будуть
надіслані
усім
зареєстрованим учасникам на їх електронну
скриньку, яка вказана у реєстраційній картці
учасника конференції.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
VІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

“ СТРАТЕГІЇ, МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ
СИСТЕМАМИ”
8-9 жовтня 2020 року
м. Хмельницький

Шановні, викладачі ЗВО, докторанти, аспіранти
працівники академічних наукових організацій,
представники органів державного і місцевого
самоврядування, громадських організацій,
підприємств, фінансових та інших установ!
Кафедри «Фінансів, банківської справи та
страхування» та «Автоматизованих систем і
моделювання в економіці» Хмельницького
національного університету запрошують Вас взяти
участь у роботі
VІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«Стратегії, моделі та технології управління
економічними системами»,
яка відбудеться 8-9 жовтня 2020 р.
у м. Хмельницькому
Мета конференції:
здійснення обміну результатами наукових досліджень,
розгляд актуальних проблем формування стратегій,
моделей та технологій управління економічними
системами за умов розвитку інтеграційних процесів.
Напрями роботи конференції:
1. Нові
тенденції
управління
економічними
системами в умовах реалізації інтеграційних
стратегій.
2. Глобальні виклики розвитку економіки в країнах
Центральної та Східної Європи.
3. Економетричне моделювання та прогнозування
соціально-економічних процесів.
4. Математичні методи, моделі та інформаційні
технології дослідження економічних систем.
5. Стратегічні домінанти розвитку світових і
національних фінансових ринків.
6. Моделювання прийняття рішень в умовах
невизначеності та ризику.
7. Процеси формування стратегії і тактики
управління фінансами суб'єктів господарювання.
8. Цифрові технології в управлінні економічними
системами.
9. Технології інтелектуального аналізу великих даних
на основі машинного навчання.
10. Сучасні проблеми підготовки фахівців та адаптація
освітньої діяльності до вимог Європейського простору
вищої освіти.
11. Трансформація економічних процесів в Україні та
світі в умовах пандемій.
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Форма участі у конференції: дистанційна.

Електронний варіант збірника матеріалів конференції
та сертифікат учасника буде надіслано на електронну
скриньку учасника, що вказана у заявці протягом 20
днів після закінчення роботи конференції.
Умови участі у конференції
Для участі у роботі конференції необхідно до 7
жовтня
2020
року
надіслати
на
е-mail
konf.fbss2020@gmail.com:
 реєстраційну картку учасника;
 текст тез доповіді (Назва файлу тез – № секції,
прізвище
першого
автора,
наприклад:
1_Квасницька.doc);
 копію документа про оплату організаційного
внеску.
Участь студентів у роботі конференції передбачається за
умови співавторства з їх науковими керівниками.
Розмір організаційного внеску становить 150 гривень.
Публікація тез доповідей зарубіжних партнерів та
одноосібна публікація тез доповідей докторів наук є
БЕЗКОШТОВНОЮ з гарантованим отриманням
електронного варіанту збірника тез та
електронного сертифікату учасника.
Оплата:
Реквізити для оплати буде надіслано учасникам на
електронну адресу після отримання реєстраційної
картки учасника на участь у конференції та тез
доповіді.
Вимоги до оформлення тез доповіді
 обсяг – 2-5 повні стор. книжкового формату А4
(включаючи таблиці та рисунки), за кожну додаткову
сторінку оплата 20 грн;
 шрифт – Times New Roman. Кегль - 14;
 інтервал між рядками – 1,5;
 поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 20 мм; абзацний
відступ – 1,00 см;
 рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт
(скановані об’єкти забороняються);
 посилання на використані джерела робити у тексті
в квадратних дужках;
 список використаних джерел подається наприкінці
тез в порядку згадування джерел відповідно до
Національного стандарту України «Бібліографічне
посилання» (ДСТУ 8302:2015, затверджений наказом
ДП «УкрНДНЦ» № 61 від 22 червня 2015 року (зі
змінами)).

Автори публікацій несуть відповідальність за
достовірність фактів, цитат, власних назв, інших
відомостей та гарантують відсутність
академічного плагіату.
Зразок оформлення тез доповіді
Квасницька Р.С.
доктор економічних наук, професор,
професор кафедри фінансів, банківської справи та
страхування,
Хмельницький національний університет
ЗМІСТОВА ПАРАДИГМА ТА СУЧАСНІ
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ
ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ
Стрімкий розвиток та поширення нових
інформаційно-комунікаційних технологій призводить
до кардинальних змін в інформаційній сфері на
глобальному рівні. Такі зміни суттєво впливають як на
фінансовий ринок загалом, так і на окремі його
сектори, на яких банківські установи займають чільне
місце як фінансові посередники. …[далі текст тез].
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