
– формулювання цілей статті (постановка
завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з
повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів;

– висновки і перспективи подальших досліджень
за даними напрямками.

Супровідні документи:
– CD-R диск з файлами статті та резюме (на

диску вказати П.І.П. автора);
– стаття у двох примірниках, підписана авторами;
– рецензія на статтю за підписом доктора наук;
– відомості про авторів;
– копія квитанції про грошовий переказ або копія

платіжного доручення.

Детальні вимоги до написання статті та зразок
оформлення статті викладено за адресою:
http://visniktup.narod.ru/rules/.

БЛАНК ВІДОМОСТЕЙ ПРО АВТОРА
Прізвище

Ім’я

По батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

Установа

Телефон  роб.

Телефон дом.

Еmail

Адреса дом. (для пересилки збірника)

Номер і назва секції (див. напрямки роботи)

Назва статті (тез)

Назва доповіді

Форма участі (очна, заочна)

Потреба у житлі (для завчасного замовлення
номерів у готелі)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ДОПОВІДІ

Обсяг тез доповіді не повинен перевищувати 2
повних сторінки включаючи малюнки і таблиці.
Кількість авторів – не більше трьох.

– шрифт – Times New Roman. Кегль-14;
– інтервал між рядками – 1,5;
– поля: верхнє, нижнє, праве,ліве – 20 мм;

абзацний відступ — 1,27 см;
– посилання на використані джерела робити у

тексті в квадратних дужках;
– список використаних джерел подається

наприкінці статті в порядку згадування джерел.

Рішення про публікацію статей та тез доповідей
приймає редколегія. До текстів без узгодження з
автором можуть бути внесені редакційні правки.
Роботи, які не відповідають вимогам до набору тексту,
повертається авторам секретарем редколегії.

УВАГА

ЗА ПІДСУМКАМИ РОБОТИ
КОНФЕРЕНЦІЇ ПЛАНУЄТЬСЯ ВИПУСК

КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
МАТЕРІАЛІВ У МОНОГРАФІЮ

Матеріали приймаються обсягом 7-10 сторінок
(1 підрозділ) формату А4, шрифт Times New Roman 14.
Поля: ліве – 3,0 см; праве – 2,0 см; верхнє і нижнє – 2,5
см, колонтитули: верхній – 1,27, нижній – 1,5 см. Номер
сторінки – внизу, по центру сторінки. Міжстроковий
інтервал 1,5. Розмір абзацного відступу – 1 см., список
літературних джерел через рядок шрифт Times New
Roman 12.

За публікацію монографії необхідно сплатити
додатковий внесок у розмірі 400 грн., за кожну
додаткову сторінку необхідно сплатити 50 грн. (у
квитанції вказати: за послуги друку монографії).

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

IX
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

КОНФЕРЕНЦІЯ

“МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ”

Конференція відбудеться
3 – 5 грудня 2014 року

у Хмельницькому національному
університеті

http://visniktup.narod.ru/rules/


ШАНОВНІ КОЛЕГИ !
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IX-ї

міжнародної науково-практичної конференції
“Маркетингові технології в умовах
глобалізації економіки України”, яка
відбудеться 3-5 грудня 2014 року у
м. Хмельницькому.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1 Стратегічна парадигма інноваційного

маркетингу
2 Актуальні проблеми застосування

теорії і практики маркетингу у різних
сферах господарювання

3 Актуальні проблеми теорії і практики
торгівлі та товарознавчої діяльності

4 Маркетинг-менеджмент:
концептуальні підходи і перспективи
розвитку

5 Загальноекономічні тенденції
інноваційного розвитку економіки в
умовах інтеграції в міжнародний
економічний простір

Робочі мови конференції – українська,
російська, англійська.

Форма участі – очна та заочна.

Наукові статті будуть опубліковані у
“Віснику”, який внесено до затвердженого
ВАК України переліку фахових видань
(бюлетень ВАК України № 4. 1999).

Тези доповідей будуть опубліковані у
“Збірнику матеріалів конференції”.

До опублікування приймаються наукові
роботи, які раніше не друкувалися.

За публікацію статті кожному учаснику
необхідно сплатити внесок з такого
розрахунку, що вартість друку статті
розміром до 5 сторінок в журналі “Вісник”
складає 300 грн (включно з пересиланням
журналу).

Для очної участі у роботі конференції
потрібно сплатити додатковий організаційний
внесок в розмірі 300 грн (для підготовки і
проведення протокольних заходів згідно з
розкладом роботи конференції).

Реквізити для оплати очної участі:
Одержувач – ХРВ УТА. р/р 26005301154 в

ВАТ “Держощадбанк” м. Хмельницький,
МФО 315784, ЗКПО 22772370.

Для заочної участі, включаючи публікацію
тез, розмір організаційного внеску 250 грн.

Реквізити для оплати заочної участі:
Одержувач – ФО-П Тарасова Ольга

Михайлівна. р/р 2600701259406 в Центр. Філії
ПАТ “Кредобанк” м. Хмельницький, МФО
325365, ЗКПО 2634902348.

У квитанції або платіжному дорученні
обов’язково вказати призначення платежу: за
інформаційні послуги (конференція,
маркетинг) із зазначенням прізвища платника.

Копію документів про оплату організа-
ційних внесків обов’язково надіслати на
адресу організаційного комітету.

Статті та супровідні документи надіслати
не пізніше 21 листопада 2014 року на адресу
оргкомітету конференції: 29016, м. Хмельни-
цький, вул. Інститутська, 11, Хмельницький
національний університет, кафедра
маркетингу.
тел. 0673817245, e-mail. market_konf@ukr.net

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Обсяг наукової статті не повинен перевищувати 3-5

повних сторінок включаючи малюнки і таблиці.
Кількість авторів – не більше трьох.

Стаття роздруковується на аркушах формату А4
(210×297мм). Поля: ліве – 3,0 см; праве – 2,0 см; верхнє
і нижнє – 2,5 см, колонтитули: верхній – 1,27, нижній –
1,5 см. Номер сторінки – внизу, по центру сторінки.
Міжстроковий інтервал 1,3. Абзац – 1,27 см.

Стаття починається з індексу УДК (Times New
Roman, 12) у верхньому лівому кутку аркуша, текст
рукопису повинен бути побудований за такою схемою:

– ініціали і прізвища авторів - великими літерами
з правого краю (Times New Roman, 12);

– повна назва організації, де працює автор – з
правого краю (Times New Roman, 8);

– назва статті – великими літерами по центру
сторінки (Times New Roman, 12, жирний);

– резюме обсягом до п’яти рядків українською
мовою та до дванадцяти рядків англійською
мовою – після назви статті (Times New
Roman, 10, курсив);

– текст статті (Times New Roman, 10);
– список літератури (Times New Roman, 10) –

ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена
наказом ВАК України від 29.05.2007 р. No 342;

– транслітерація списку літератури. Транс-
літерацію є можливість здійснити за адресою
http://translit.kh.ua/?lat&passport.

Рисунки можуть бути вставлені як:
– об’єкт, наприклад Corel Draw;
– згрупований рисунок Word. Для підпису під

рисунками використовувати шрифт Times New
Roman, 8, жирний.

Структура статті має бути такою:
– постановка проблеми у загальному вигляді та її

зв’язок із важливими науковими завданнями;
– аналіз останніх досліджень чи публікацій, в

яких започатковано розв’язування даної
проблеми і на які спирається автор, виділення
невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується означена
стаття;

mailto:market_konf@ukr.net
http://translit.kh.ua/

