
   

Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Міжнародної науково-практичної 

конференції «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку  

держави в умовах глобалізації», приурочену до 90-річного ювілею  

доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України 

ПИЛИ Василя Івановича. Захід відбудеться 21 січня 2022 року у 

Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова. 

До участі у конференції запрошуються науковці та  здобувачі вищої освіти, а 

також практичні працівники, які займаються дослідженнями у сфері економіки, 

управління та права. 

Форма участі - онлайн. 

 Робочі мови: українська, англійська, німецька, польська, російська. 
 

Тематичні напрями конференції: 

1. Економічна теорія та інституційне забезпечення соціально-економічного 

розвитку держави 

2. Публічне управління соціально-економічним розвитком держави 

3. Перспективи розвитку бюджетно-податкової та митної політики 

держави 

4. Фінансові механізми забезпечення соціально-економічного розвитку 

держави 

5. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в управлінні 

соціально-економічним розвитком держави 

6. Економіка підприємства та корпоративне управління в умовах 

інтеграційних процесів 

7. Новітні технології та інструменти в маркетингу і логістиці 

8. Проблеми охорони навколишнього середовища та перспективи розвитку 

економіки природокористування 

9. Сучасні проблеми та перспективи обліку, аналізу і аудиту 

10. Тенденції та перспективи розвитку теорії та практики менеджменту 

11. Управління інвестиційними та інноваційними процесами 

12. Стратегії розвитку і взаємодії освіти та бізнесу в сучасних умовах 

13. Правове забезпечення соціально-економічного розвитку держави 
 

Для участі у конференції необхідно до 15 грудня 2021 року включно 

заповнити електронну реєстраційну форму та додати тези доповіді за 

посиланням https://bit.ly/3rcFsZl   

Усі учасники конференції у статусі слухачів (без виступу та публікації тез 

доповіді) автоматично отримають підтвердження реєстрації та зможуть 

приєднатись до трансляції. 

Учасникам, які висловили бажання виступити з доповіддю та опублікувати 

тези в електронному збірнику матеріалів конференції, після розгляду їх заявок 

програмним комітетом буде направлене окреме підтвердження. Програмний 

комітет конференції залишає за собою право відхиляти доповіді, що не відповідають 

меті та основним напрямам роботи конференції. 

 

Хмельницька обласна державна адміністрація 
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Хмельницька обласна організація 

Спілки економістів України 
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На основі наданих учасниками конференції тез доповідей, відібраних 

програмним комітетом, буде сформовано електронний збірник матеріалів з 

оригінальним ISBN. Він буде розміщений у відкритому доступі на сайті 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова,  

сайті конференції, а також переданий до Національної бібліотеки України імені 

В.І. Вернадського. 

Статті, підготовлені на основі виступів ключових доповідачів, відзначених 

програмним комітетом, будуть за погодженням з редколегією рекомендовані до 

опублікування у науковому часописі «Університетські наукові записки» 

https://unz.univer.km.ua/. 
Заохочується публікація доповідей з посиланням на науковий доробок 

доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України  

ПИЛИ Василя Івановича. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 Тези доповіді мають бути виконані на актуальну тему, містити елементи наукового 

дослідження, відповідати принципам академічної доброчесності, написані згідно норм 

чинного правопису, належним чином оформлені. 

 Назва файлу має відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею (напр.: 

Petrenko_Kyrylo.doc). 

 Обсяг тез – до 4-х сторінок. 

 Текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки  – А4 (297х210 мм), орієнтація – 

книжкова, поля – 25 мм; гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий 

інтервал – 1,5, абзацний відступ  – 1,5,  стиль – Normal. 

 Посилання у тексті оформлюються 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 оформлюється 

відповідно до ДСТУ 8302:2015. 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 
Корюгін Андрій Валерійович, 

кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, 

м. Хмельницький, Україна 

 

СУЧАСНИЙ БІЗНЕС: ШЛЯХИ РОЗВИТКУ 

Зі зміною економічних реалій сьогодення виникає нагальна потреба в 

удосконаленні ….[1, с. 391 ]. 

Список використаних джерел: 

1. Синчак В. П., Мазур О. В. Розвиток підприємств цукрового виробництва в 

окремих регіонах України. Університетські наукові записки. 2014. № 2 (50). 

С. 388–396. 

 

Організаційний комітет залишає за собою право редагування матеріалів, які 

виконані з порушенням зазначених вище вимог або їх відхилення. 

Відповідальність за зміст поданих матеріалів цілком покладається на авторів. 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВНЕСКИ 

Учасники, які після реєстрації отримають запрошення взяти участь у 

конференції та опублікувати тези доповіді  в електронному збірнику матеріалів, 

сплачують 150 грн. на покриття витрат, пов’язаних з формуванням збірника.    

Бажаючі також можуть замовити сертифікат учасника конференції  

(0,5 кредиту ECTS), вартість виготовлення якого становить 30 гривень.  

Доктори наук та зарубіжні учасники, запрошені програмним комітетом, 

звільняються від сплати організаційних внесків. 

 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

21 січня 2022 року 

 

1000 – 1020  відкриття конференції та привітання від організаторів 

1020 – 1200  пленарне засідання 

1200 – 1300  перерва 

1300 – 1500  продовження пленарного засідання 

1500 – 1530  підведення підсумків та закриття конференції 

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

29013, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, буд. 8 

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова 

Вебсайт: https://univer.km.ua/  

 

Контактна особа: Корюгін Андрій Валерійович, к. е. н., доцент кафедри 

менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

 (067)955-01-97, kmf_konference@ukr.net  
 

Координацію проведення конференції здійснює  кафедра  
менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування https://bit.ly/3r4B7aF   

 

Інформація про конференцію доступна на сайті Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова за посиланням https://bit.ly/2ZrE4GY  

та на сайті конференції 
 

Інформація про наукові здобутки ПИЛИ Василя Івановича  

доступна за посиланням:  https://www.univer.km.ua/profile/pyla-vasyl-ivanovych, 

https://scholar.google.com/citations?user=SU2Q53MAAAAJ, 

https://www.researchgate.net/profile/Vasilij_Pila,  

https://orcid.org/0000-0001-9489-4233 

https://unz.univer.km.ua/?fbclid=IwAR2U8HwW0MyfMAdyiUkP0MY8P4OEgQKvlM2BcHVTq6th9f1xeSVpqxuEcqE
https://univer.km.ua/
https://bit.ly/3r4B7aF
https://bit.ly/2ZrE4GY
https://www.univer.km.ua/profile/pyla-vasyl-ivanovych
https://scholar.google.com/citations?user=SU2Q53MAAAAJ
https://www.researchgate.net/profile/Vasilij_Pila
https://orcid.org/0000-0001-9489-4233

