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Вища школа туризму та екології (м. Суха-Бескидзька, Польща)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Міжнародна
науково-практична конференція

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР
ЕКОНОМІЧНОГО ПОСТУПУ РЕГІОНУ»

26-27 травня 2016 року
м. Чернівці

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практична
конференції «Європейський вибір економічного поступу регіону», яка
відбудеться 26-27 травня 2016 р. у Чернівецькому торговельно-економічному
інституті КНТЕУ.
НА КОНФЕРЕНЦІЇ ПЛАНУЄТЬСЯ ОБГОВОРЕННЯ ПРОБЛЕМ
З НАСТУПНИХ НАПРЯМКІВ:
1. Завдання вищої освіти у сфері гуманітарного розвитку суспільства.
2. Європейський вибір: реалії та перспективи.
3. Міжнародна співпраця ВНЗ як інструмент інтеграції у європейський
освітній процес.
4. Організація наукової та інноваційної діяльності у процесі підготовки
фахівців економічного профілю.
5. Місце і роль транскордонної співпраці у стратегічному розвитку регіону.
6. Роль іноземних мов у європейському виборі економічного поступу
регіону.
7. Маркетингова стратегія розвитку регіону в умовах євроінтеграції.
8. Теоретичні та практичні аспекти регіонального розвитку туристичної
галузі в умовах євроінтеграції.
9. Облік, аналіз і аудит в системі формування транскордонного
співробітництва.
10. Актуальні питання управління економічною діяльністю підприємств в
контексті європейського вибору.
11. Роль фінансово-кредитної та банківської систем регіону в сучасних умовах.
12. Економіко-математичне моделювання розвитку прикордонних регіонів.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
тип шрифту – Times New Roman, розмір шрифту – 14, стиль – звичайний
(normal);
міжрядковий інтервал – 1,5;
відступ на абзац – 1,25 (не користуватись кнопкою табуляції);
параметри сторінки: зверху, зліва, справа, знизу – 2 см;
посилання наводяться у тексті в квадратних дужках (напр. [2, с.17] – джерело
2 за списком використаних джерел, стор. 17);
у правому кутку – ім’я та прізвище автора, науковий ступінь (якщо є), нижче
через інтервал – назва ВНЗ, через інтервал нижче – місто;
через інтервал по центру – назва доповіді (великими літерами, жирним
шрифтом, розмір шрифту -14);
через інтервал друкується основний текст доповіді;
список використаних джерел друкується в кінці доповіді;
обсяг тез – 2-3 сторінки;
сторінки не нумеруються; зноски в кінці сторінок і документу не вставляти;
подається електронний варіант (назвати прізвищем автора) та 1 примірник
друкованого тексту.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
Ірина Іванченко, д.е.н.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
НАЗВА ДОПОВІДІ
Текст доповіді
Список використаних джерел:
1.

Для участі у конференції на адресу оргкомітету необхідно до
11 квітня 2016 р. (включно) надіслати тези доповіді у друкованому
вигляді та на електронному носії, заявку на участь у конференції.
Вартість організаційного внеску складає:
150 грн. – заочна участь (публікація тез, надсилання збірників матеріалів
конференції;
270 грн. – очна участь (включає вартість виготовлення і розсилання
запрошень, участь у роботі конференції, сертифікат, публікацію тез доповіді,
програми конференції тощо).
Збірник матеріалів конференції буде включено до наукометричної бази даних
«Російський індекс наукового цитування» (РІНЦ),
ліцензійний договір № 2041-09/2014К
Збірник матеріалів конференції буде видано до початку її роботи.
Після одержання заявки і тез доповідей будуть надіслані запрошення.
Вартість проживання і харчування учасники сплачують самостійно. Місця у готелі будуть
замовлені за попередніми заявками. Середня вартість від 250 грн.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:
• розрахунковий рахунок – 312 522 87 106 447;
• банк – Держказначейська служба України, м. Київ;
• МФО 820172;
• код ЄДРПОУ: 05476322;
• одержувач – Чернівецький торговельно-економічний інститут
КНТЕУ.
На документі про оплату вказати:
1. Призначення платежу – «за участь у науковій конференції».
2. Прізвище та ініціали автора.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса:
		
		
Конт. тел.:
		
Ел. адреса:
		

58002, м. Чернівці, пл. Центральна, 7, Чернівецький
торговельно-економічний
інститут КНТЕУ,
Відділ
забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку.
+38 (0372) 52-21-22;
+38 (095) 144-42-92
naukv@chtei-knteu.cv.ua;
naukv_chtei@ukr.net

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР ЕКОНОМІЧНОГО ПОСТУПУ РЕГІОНУ»
Прізвище
Ім’я
По батькові
Місце роботи
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Адреса (з індексом для надсилання збірника)
Номер телефону
Тема доповіді
Секція, в якій бажаєте взяти участь (вказати номер секції)
Потреба в технічних засобах
Потреба в готелі:
так
ні
Планую: (потрібне підкреслити)
виступити з доповіддю (до 15 хв.)
виступити з інформацією (до 5 хв.)
взяти участь як слухач
заочна участь (публікація тез)

Сподіваємось на Вашу участь!
Будемо вдячні за поширення інформації серед колег
та інших зацікавлених осіб.
До зустрічі на конференції!!!

