
ШАНОВНА НАУКОВА СПІЛЬНОТО! 

 

Ректорат та студентське наукове товариство 
Хмельницького кооперативного 

торговельно-економічного інституту 
запрошує Вас  

взяти участь у роботі  
ІХ Міжнародної науково-практичної  

інтернет - конференції  
 «СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ: 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ», 

яка відбудеться  
16-17 ТРАВНЯ 2018 РОКУ 

 

НАУКОВІ ПЛАТФОРМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

 Тенденції та пріоритети розвитку сучасних 
економічних систем. 

 Інновації у сфері фінансово -кредитної 
системи. 

 Облік і оподаткування в галузях економіки. 
 Менеджмент економічних процесів. 

 Маркетинг у системі торгівлі, готельно -

ресторанного та туристичного бізнесу. 
 Інноваційні технології у туристичному та 

готельно - ресторанному бізнесі. 
 Тенденції та інновації у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. 

 Проблеми та перспективи розвитку 
споживчої кооперації України.  

 
Робочі мови: українська, російська, англійська. 

 

Для участі у конференції необхідно до 12 травня 
2018 р. надіслати електронною поштою на адресу 
оргкомітету xktei.nauka1@ukr.net: 

1) заявку (див. зразок); 
2) статтю, яка буде розміщена у науковому 

виданні Збірник наукових праць Хмельницького 
кооперативного торговельно-економічного 
інституту: Серія: економічні науки.  

Учасники конференції отримають програму 
конференції та сертифікат учасника в електронному 
форматі. 

Збірник наукових праць у електронному форматі 
буде розміщено на офіційній сторінці 
Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту (вкладка: наукова діяльність) 
і розіслано усім учасникам на вказані ними 
електронні адреси до 04.06.2018 р. 

ЗАЯВКА 

на участь у ІХ Міжнародній науково-практичній 
інтернет-конференції «Сучасні економічні системи: стан 

та перспективи»  

(16-17 травня 2018 року, м. Хмельницький) 
Прізвище Ім’я По-батькові  

Науковий ступінь, вчене звання  

Посада  

Назва ВНЗ чи іншої установи (місце роботи)  

Електронна адреса   

Телефон для зв’язку   

Назва наукової платформи  

Назва тез доповіді  

Для студентів, магістрантів, аспірантів 

Прізвище Ім’я По-батькові  

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, 
вчене звання, посада) 

 

Назва ВНЗ (місце навчання)  

Курс, спеціальність (для студентів, аспірантів)  

Електронна адреса   

Телефон для зв’язку   

 

Участь у конференції – безкоштовна. 
Міністерство освіти і науки України 

УКРКООПСПІЛКА 

Вища школа туризму та готельної справи в 
Гданську (Польща) 

Вища торговельна школа ім. Болєслава 
Марковскєго в Кельцах (Польща) 

Хмельницька обласна державна адміністрація 

Білоруський торговельно-економічний 
університет споживчої кооперації  
(м. Гомель, Республіка Білорусь) 

Кооперативно-торговельний університет 
Молдови 

(м. Кишинів, Республіка Молдова) 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ  

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ  

за сприяння 

Хмельницької обласної державної адміністрації 
Хмельницької обласної спілки споживчих 

товариств 

 

ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  
ІНТЕРНЕТ - КОНФЕРЕНЦІЯ  

 «СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ: 
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ»  

 
16-17 ТРАВНЯ 2018 РОКУ 

м. Хмельницький 

 

 

mailto:xktei.nauka1@ukr.net


 

Збірник наукових праць  
Хмельницького кооперативного 

торговельно-економічного інституту.  
 

Серія: Економічні науки –це економічне, 
науково-практичне видання, засноване у 2011 

році. 

У журналі висвітлюються актуальні питання 
економічної теорії; економіки та управління 

підприємствами; бухгалтерського обліку, 
аудиту та податкової політики; фінансів, 

банківської справи та страхування; 
менеджменту готельно-ресторанного бізнесу; 
підприємництва, біржової торгівлі та митної 

справи 

Періодичність виходу – 2 рази на рік 

 

 

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЩО 
ПУБЛІКУЮТЬСЯ У НАУКОВОМУ 

ЖУРНАЛІ «ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ: 
1. Наукові статті повинні містити такі необхідні 
елементи (з виділенням по тексту статті):  

УДК. 
Анотація. Ключові слова – укр, англ. 
Вступ. 
Аналіз досліджень та постановка завдання. 
Результати дослідження. 
Висновки. 
Література. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ 
СТАТТІ: 

 Обсяг статті від 8 до 10 сторінок, включаючи 
ілюстрації, таблиці, графіки, літературу.  

 Статті оформляються на аркушах формату А4: 
(210×297 мм) з такими полями: ліве – 25 мм; праве – 

15 мм; верхнє, нижнє – 20 мм.  
 Шрифт – Times New Roman, розмір 14. 

Міжрядковий інтервал – 1,5 без зайвих пробілів 
і спеціальних знаків. Виноски не допускаються, 
посилання на джерела літератури оформляються 
у квадратних дужках (зразок [3, с. 234]) 

 Рисунки повинні бути обов’язково згруповані 
або вбудовані в об’єкт (рисунок MS Word) і не 
повинні перевищувати за розміром 13,5×18 см; 
шрифт – Times New Roman, кегль – 10-12. 

Скановані рисунки не приймаються!  
 Діаграми – у редакторі діаграм. 
 Таблиці: шрифт – Times New Roman, кегль – 

10. 

 Формули – у редакторі формул MS Equation. 
Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має 
бути мінімальною та доречною. Рисунки та 
таблиці, розміщені на сторінках з альбомною 
орієнтацією, не допускаються! 

 Оформлення списку літератури – згідно із 
ДСТУ (ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання»). 
- список літератури має містити не менше 8 

джерел; Шрифт – Times New Roman, розмір 12. 

- посилання на джерела статистичних даних – 

обов'язкові; 
- посилання на публікації дослідників – 

обов'язкові; 
- кількість посилань на підручники, навчальні 

посібники, публіцистичні статті – не більше 
двох; 

- посилання на власні публікації допускаються 
тільки у випадку крайньої необхідності; 

- праці авторів, прізвища яких згадуються в тексті, 
мають бути в списку літератури до цієї 

- статті та повинні мати відповідні посилання по 
тексту матеріалу; 

- посилання на Інтернет-ресурси мають вести 
безпосередньо до зазначеного документа; 

- усі джерела, які подані в списку літератури, 
повинні мати відповідні посилання по тексту 

- матеріалу. 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

УДК 330.123.6 

Булат Г.В. 
канд.екон.наук, доц., доцент кафедри 

фінансів, обліку та аудиту, 
Хмельницький кооперативний 

торговельно економічний інститут 

НАЗВА СТАТТІ  

Анотація. 
Актуальність 
статті полягає в  
Ключові слова:  

Abstract.The 

urgency of the paper i 

Key words:  

Вступ. 


