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прикладні моделі інноваційного
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СЕКЦІЯ 8 – Міжкультурні комунікації і сучасні
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Інвестиційні процеси
у глобальному середовищі

бульвар Шевченка 9, каб. 24

тел. +38 (0352) 52-40-46
факс. +38 (0352) 43-52-45

Вимоги до оформлення тез:

Запрошення до участі у конференції будуть
Під час конференції будуть проводитись
майстер-класи професорів із США, Данії та
Нідерландів (англійською мовою).
Робочі мови конференції - українська,
російська, англійська.

надіслані авторам на основі конкурсного
відбору до 5 квітня 2012 року.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ
І ПУБЛІКАЦІЮ ТЕЗ СТАНОВИТЬ
130 ГРИВЕНЬ.

