ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Ректорат
Хмельницького
кооперативного
торговельно-економічного інституту запрошує Вас
взяти участь у роботі VІ Міжнародної науковопрактичної
інтернет-конференції
«Сучасні
економічні системи: стан та перспективи», яка
відбудеться
14-15
травня
2015
року
у
Хмельницькому кооперативному торговельноекономічному інституті.
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

До участі у конференції запрошуються наукові
працівники, викладачі ВНЗ, аспіранти, докторанти,
представники органів державної та місцевої влади,
фахівці-практики в галузі економіки.
Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно
до 20 квітня 2015 року надіслати на адресу Оргкомітету:
 заповнену заявку;
 електронний варіант тез (формат „Прізвище”.doc.)
на
адресу
електронної
скриньки:
xktei.nauka1@mail.ru..

Участь у конференції
1. Тенденції та пріоритети розвитку сучасних
економічних систем.
безкоштовна!
2. Менеджмент економічних процесів.
3. Облік і аудит у галузях економіки.
Заявка учасника конференції:
4. Ефективність
функціонування
фінансовокредитних систем.
5. Маркетинг в системі торгівлі, готельно1. Прізвище, ім’я, по батькові
ресторанного та туристичного бізнесу.
(повністю)
6. Інноваційні технології в туристичному та
2. Назва доповіді
готельно-ресторанному бізнесі.
3. Місце роботи, посада
7. Теоретичні і практичні аспекти сучасного
4. Науковий ступінь, вчене
товарознавства.
звання
8. Вплив економічних систем на ефективність
5. Адреса для листування,
функціонування сфери послуг.
е-mail:
9. Науково-методичні
основи
сучасного
6. Телефон
навчально-виховного
процесу
у
вищих
навчальних закладах: актуальні проблеми,
досвід, перспективи вдосконалення.
За
результатами
роботи
конференції
буде
10. Методологічні аспекти розвитку споживчої опубліковано електронний збірник тез доповідей та
кооперації України.
програма конференції
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
29013, м. Хмельницький,
вул. Кам’янецька, 3, каб. 227
тел. (0382) 61-61-22, факс 79-55-68
E-mail: xktei.nauka1@mail.ru.
Координатор заходу:
керівник відділу наукової роботи ХКТЕІ –
Муравський Сергій Анатолійович, тел.
0969509018

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Відповідальність за якість та зміст тез несе автор. До
друку подаються матеріали на електронну адресу у форматі MS
Word 97-2003.
Тези мають бути підготовлені українською або
російською мовами (обсягом до 3 сторінок тексту, формату А4
через 1,5 інтервал, кеглем 14, шрифтом Times New Roman;
поля з усіх сторін – 20 мм).

Мови конференції - українська, англійська,
польська, російська.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРКООПСПІЛКА
Гданська школа туризму та готельного менеджменту (Польща).
Вища торговельна школа ім. Болеслава Марковського
м. Кельци (Польща).
Російський університет кооперації
(м. Митищі, Російська Федерація),
Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти
«Бєлгородський університет кооперації, економіки та права»
(м. Бєлгород, Російська Федерації),
Білоруський торговельно-економічний
університет споживчої кооперації
(м. Гомель, Республіка Білорусія),
Кооперативно-торговельний університет Молдови
(м. Кишинів, Республіка Молдова)

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
за сприяння

Хмельницької обласної державної адміністрації
Хмельницької обласної спілки споживчих товариств
Хмельницької міської ради

VІ Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція
СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ:
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
14-15 травня 2015 року

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
м. Хмельницький

