ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
«СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СЕРВІСНОЇ
ЕКОНОМІКИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА
СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ»
Конференція відбудеться 24.04.2019 р. на базі
Торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельноекономічного університету
за адресою: м. Київ, вул. Львівська 2/4
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Мета конференції: розгляд та узагальнення актуальних наукових проблем
розвитку сфери послуг у національній та глобальній економіці, систематизація
вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку сервісної економіки в умовах
посилення глобальної конкуренції та дослідження трендів розвитку сервісної
економіки як нового типу організації економічної системи в умовах
постіндустріального розвитку суспільства.
На конференцію запрошуються викладачі та студенти закладів вищої освіти.
Форма участі у конференції – очна, заочна.
Робочі мови конференції – українська, англійська.
Тематичні напрями роботи конференції
Секція 1 Глобальні тренди розвитку сфери послуг.
Секція 2 Сучасні тенденції розвитку ресторанного бізнесу.
Секція 3 Туристично-рекреаційний ринок: пошуки, проблеми, перспективи
розвитку економіки туризму в сучасних умовах.
Секція 4 Економічні аспекти ефективного управління готельним бізнесом.
Секція 5 Актуальні проблеми психологічного забезпечення професійної діяльності
в умовах становлення та розвитку сервісної економіки.

Для участі в конференції необхідно
зареєструватися до 01 квітня 2019 р.:
1) Студенти

можуть

зареєструватись
за
https://goo.gl/forms/SnNTGm6QpjPac3Bi2
або швидко
телефону, відсканувавши QR-код:

посиланням:
з мобільного

2) Викладачі ЗВО (кандидати та доктори наук), аспіранти за посиланням:
https://goo.gl/forms/3xHRpM6AR4XgdKBB3
3) надіслати на електронну адресу: tek.konferens2019@gmail.com тези
доповіді (обсягом до 3-ох стор.) відповідно до обраної секції
конференції.
4) на цю ж адресу надіслати скановану квитанцію про сплату оргвнеску та
витрат на публікацію тез (або електронний збірник).
Назви всіх надісланих файлів мають бути підписані відповідно до ПІБ
учасників конференції. Наприклад, Грушко В.С._заявка, Грушко В.С._тези,
Грушко В.С._квитанція.
Тези приймаються тільки в електронному вигляді. Автори та їх наукові
керівники несуть відповідальність за достовірність викладеного матеріалу та
відсутність плагіату.
Надсилаючи інформацію електронною поштою, у графі тема зазначте
«КОНФЕРЕНЦІЯ». В назві файлу вказати номер секції, прізвище першого
співавтора латин. літерами (наприклад, 2_Petrov).
Попередня реєстрація на конференцію є обов’язковою!
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:
1) обсяг доповіді до 3-х сторінок формату А4, включаючи список
бібліографічних посилань (до 5 позицій) із посиланнями у тексті, сторінки не
нумеруються;
2) поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, праве – 25 мм, ліве – 10 мм;
3) шрифт – Тіmes New Roman, 14 кегль; інтервал – 1; текст доповіді,
вирівняний по ширині;
4) формат роботи: Місгоsoft Word – (*.doc);
5) структурні елементи наукової роботи:
 прізвище, ініціали автора, заклад освіти, місто;
 прізвище, ініціали наукового керівника, посада, науковий
ступінь, вчене звання, заклад освіти, місто;
 назва доповіді (великими літерами, шрифт напівжирний,
вирівняний по центру). Назва доповіді не повинна збігатись із
назвою секції.
 рисунки і таблиці необхідно подавати у роботі

безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на
наступній сторінці. Рисунки, діаграми і таблиці створюються в
чорно-білій гамі. Використання кольорів і заливань не
допускається! Усі рисунки і таблиці повинні мати назву та бути
згрупованими в єдиний об’єкт;
 формули слід набирати за допомогою редактора формул
Microsoft Equation і нумерувати в круглих дужках (1). Формули
розташовуються по центру з нумерацією по правому краю;
 бібліографічний опис джерел подається в кінці тексту та
оформлюється згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне
посилання. Загальні положення та правила складання, чинному від
2016.07.01.


Зразок оформлення бібліографічних посилань

1. Ведмідь Н.І. Сервісна концепція: еволюція та проблеми імплементації /
Н.І. Ведмідь // Ефективна економіка та управління. – 2013. – № 6.
2. Кудла Н.Є. Менеджмент туристичного підприємства : підручник / Н.Є.
Кудла. – К. : Знання, 2016. – 343 с.
Зразок оформлення тез для студентів
Петренко В.М., студентка
Торговельно-економічного коледжу
КНТЕУ, м. Київ
Науковий керівник: Орловська Л.Г.,
викладач економічних дисциплін
ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ПОСЛУГИ ЯК СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО ФЕНОМЕНУ
Текст тез доповіді
Список використаних джерел
Зразок оформлення тез для викладачів
Олексієнко О.В., к. е. н., доц.
Торговельно-економічний коледж
КНТЕУ,
м. Київ, Україна
ПАРАДИГМАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕОРІЇ СЕРВІСНОЇ
ЕКОНОМІКИ
Текст тез доповіді
Список використаних джерел

Матеріали мають бути вичитані та відредаговані автором.
Відповідальність за зміст та орфографію надісланих тез несуть їх автори.
Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти тези, які не
відповідають тематиці конференції або не оформлені згідно з зазначеними
вимогами.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Безпосереднє керівництво проведенням конференції здійснюється
оргкомітетом, створеним Торговельно-економічним коледжем Київського
національного торговельно-економічного університету.
Склад оргкомітету:
Голова оргкомітету – Олійник Олег Вікторович – доктор юридичних
наук, професор, директор Торговельно-економічного коледжу КНТЕУ.
Члени оргкомітету:
Костюк Євгенія Миколаївна – заступник директора з навчальнометодичної роботи ТЕК КНТЕУ.
Сухова Галина Леонідівна - заступник директора з виховної роботи
ТЕК КНТЕУ.
Осадча Тетяна Анатоліївна – завідувач відділення сфери
обслуговування ТЕК КНТЕУ.
Сорвіна Ю.М., Скрипник А.І., Гончар Ю.М., Коновалова О.В.,
Заверуха Н.М., Гордієнко В.П., Кирилюк С.А., Гирич В.В., Кураш Т.А.,
Безверха Я.Ю., Кондратюк С.А., Настенко О.Д. – викладачі ТЕК КНТЕУ.
Організаційний внесок для очної форми участі становить 100 грн.,
заочної - 50 грн., який потрібно сплатити до 01.04.2019 року (виготовлення
програм та сертифікатів про участь у конференції, редагування матеріалів та
підготовка електронного збірника конференції, кава-брейк). Для учасників, які
не планують приїзд (заочна участь), але потребують збірника, можливе
пересилання матеріалів Новою поштою за умови, що сам учасник оплатить
поштові витрати.
Телефони для довідок:
050-544-45-35 Неллі Михайлівна Заверуха (секція 1)
063-526-27-62 Юлія Миколаївна Гончар (секція 2)
063-377-66-19 Юлія Миколаївна Сорвіна (секція 3,4)
067-321-42-39 Олена Володимирівна Коновалова (секція 5)
066-263-17-22 Тетяна Анатоліївна Осадча
Адреса для грошових переказів: на картку Приватбанку
4731219114243508 - Осадча Тетяна Анатоліївна (вказати: участь у
конференції, ПІБ та навчальний заклад учасника).
БУДЕМО РАДІ

НАШІЙ СПІВПРАЦІ !

ДОДАТОК
ЗАЯВКА
НА УЧАСТЬ У ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ
КОНФЕРЕНЦІЇ
«СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СЕРВІСНОЇ ЕКОНОМІКИ:
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ В
УКРАЇНІ»
24.04.2019 р.
Автор

Науковий керівник

1. Прізвище ________________________
2. Ім’я (повністю) ___________________
3. По батькові (повністю)_____________
4. Повне найменування та місцезнаходження
вищого навчального закладу, у якому
навчається автор
___________________________________
5. Назва секції
___________________________________

1. Прізвище ___________________
2. Ім’я (повністю) ______________
3. По батькові (повністю) _______
4. Місце роботи
______________________________

6. Тема доповіді
___________________________________

6. Науковий ступінь ____________

5. Посада _____________________

7. Форма участі: очна (доповідь на конференції, 7. Вчене звання ________________
без доповіді), заочна
___________________________________
8. Необхідність технічних засобів у разі виступу 8. Телефон
(так/ні)
______________________________
___________________________________
9. Спосіб передачі матеріалів конференції 9. Електронна адреса
(особисто, посередник - хто, Нова пошта - ______________________________
адреса та номер відділення Нової пошти, куди
буде надіслано матеріали)
___________________________________
10. Телефон
______________________________
Електронна адреса
______________________________
Місце проживання_______________
_______________________________

10. Місце проживання
______________________________
______________________________

