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Міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція,  

присвячена 70-річчю Київського національного 

торговельно-економічного університету 

  

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ РОЗВИТКУ 

НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ  

 
17-18 листопада 2016 року, м. Харків 

 

Напрями роботи конференції 

 

1. Модифікація конкурентної політики в умовах становлення інноваційної 

економіки. 

2. Управління розвитком державно-приватного партнерства у галузі торгівлі та 

готельно-ресторанного бізнесу. 

3. Тренди та сучасні технології маркетингу. 

4. Фінансові та обліково-аналітичні проблеми в умовах сучасних інституційних 

перетворень. 

 

Конференція зареєстрована в Українському інституті науково-технічної 

і економічної інформації (УкрІНТЕІ) посвідчення №631 від 07.12.2015 р. 

 

Для участі запрошуються науковці, докторанти, аспіранти вищих навчальних 

закладів та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно 

займаються науковими дослідженнями. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Для участі у конференції до 01 листопада 2016 року необхідно надіслати: 

 Заявку на участь у конференції за запропонованою нижче формою. 

 Тези, оформлені відповідно до вимог. 

 



Усі матеріали подають окремими файлами, які називають латинськими 

літерами, на електронну адресу:  htei.conference@gmail.com  

Для обговорення і дискусій матеріали конференції будуть представлені на 

web-сторінці: http://conf.htei.org.ua/ 

 

Всі тези, надіслані для участі у конференції, проходять  

обов'язкову перевірку на плагіат  

Оригінальність тексту повинна становити не менше 75 % від обсягу тез. 

 

Електронна версія збірки тез доповідей буде розміщена на сайті 

www.conf.htei.org.ua в архіві та на сайті www.htei.org.ua  

 

 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

Учасник має право представити лише одні тези доповідей, які раніше не 

публікувалися. Максимальна кількість авторів однієї доповіді – дві особи. 

1. Тези доповідей до 2-х повних сторінок, надсилаються в електронному 

вигляді, формат А4, текст набирається у редакторі MS Word. Гарнітура: шрифт Times 

New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,0. Поля з усіх сторін по 

2 см. 

2. Файли назвати прізвищем автора (наприклад: petrov.docх). 

3. У першому рядку по центру – прізвище, ім’я, по батькові автора 

(співавтора), далі науковий ступінь, вчене звання; у наступному рядку – назва 

організації (закладу), де працює автор (співавтор).  

4. Далі через один рядок – заголовок тез, друкується жирним шрифтом 

прописними літерами, вирівнювання по центру.  

5. Нижче через один рядок – текст тез, вирівнювання по ширині. 

 

За зміст тез відповідальність несуть автори. 

Увага! Роботи з малюнками та таблицями не приймаються. 

 

 

Зразок оформлення тез 

Петров А. А., к.е.н., доц. 

Харківський торговельно-економічний інститут  

Київського національного торговельно-економічного університету 

 

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ 

 

В Україні є всі необхідні передумови формування ефективного конкурентного 

середовища ……… 

  
 

Матеріали, які не відповідають тематиці конференції, вимогам, надіслані 

пізніше вказаного терміну, не розглядатимуться.  
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Заявка на участь в інтернет-конференції 
 

«Фінансово-економічні важелі розвитку невиробничої сфери  

в умовах нестабільності» 
  

Прізвище   

Ім’я   

По батькові  

Місце роботи  

  

Посада  

Науковий ступінь   

Вчене звання   

Телефон  

Електронна пошта  

Тема доповіді  

Назва тематичного напряму   
 
 

Контактна інформація 

 

Координатор конференції – Олійник Наталія Юріївна, тел. (057) 340-01-86. 

 

Технічний секретар – Ворожбит Юлія Вікторівна, тел. 096-057-69-19. 

       E-mail: htei.conference@gmail.com  

 

 

Сподіваємося на Вашу участь у конференції! 

Будемо вдячні за розповсюдження  інформації серед колег та інших зацікавлених осіб. 
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