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ТУРИЗМ ХХІ СТОЛІТТЯ:  

ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ЦІННОСТІ 

 

10 – 11 квітня 2019 року  

 

                                                                   м. Пряшів (Словацька Республіка) 

 

Ш а н о в н і     к о л е  г и! 

 

 Запрошуємо науковців, освітян, представників влади та бізнесу взяти участь в 

обговоренні стратегічних напрямів розвитку туризму ХХІ століття. 

 

 

ПАНЕЛЬНІ ДИСКУСІЇ 

 Форсайт туризму: ключові тренди. Прогнози. Стратегії 

 Agile-менеджмент: шлях до успіху бізнесу 

 Трансформації в туризмі: модель розвитку 

 Travel-стартапи: інтеграції можливостей науки і бізнесу  

 Стратегічне партнерство у сфері гостинності 

 Ресторанний Food Pairіng: наукові підходи та локальні практики 

 Інноваційні ресторанні технології 

 Стратегічне партнерство України з ЄС у сфері освіти та науки  

 

  У рамках Міжнародної науково-практичної конференції бажаючі мають змогу 

пройти міжнародне стажування (програма додається). 

 



          Заїзд учасників та реєстрація – 10 квітня 2019 р. з 09:00 до 12:00, за 

адресою: м. Пряшів, Пряшівський університет, вул. 17 Листопада, №1 

Початок конференції – 10 квітня 2019 р. о 12:00. 

        Мови конференції: українська, англійська. 

За результатами конференції планується видання збірника тез.  

Увага! Погоджуючись взяти участь у нашій конференції, автор (автори) 

висловлює (-ють) згоду на опублікування матеріалів своїх доповідей у мережі 

Інтернет.  

Електронну версію збірника буде розміщено на сайті КНТЕУ.  

Учасники конференції мають можливість опублікувати (безкоштовно) 

статті в журналі «Вісник КНТЕУ» (фаховий з економічних та філософських 

наук), «Товари та ринки» (фаховий з технічних наук), «Зовнішня торгівля: 

економіка, фінанси, право» (фаховий з економічних та юридичних наук), що 

включені до наукометричних баз даних Index Copernicus, Research 

Bible (Японія), Directory of Research Journals Indexing (США). 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Обсяг тез – 2 повні сторінки, шрифт – Times New Roman, кегель – 15 pt, 

міжрядковий інтервал – одинарний, абзац – 1,25 см;  поля: верхнє – 20 мм, 

нижнє – 25 мм, праве – 25 мм, ліве – 25 мм; формат роботи: Місгоsoft Word – 

(*.doc).  

Матеріали виступів направляти на електронну пошту 

confer_knteu2019@ukr.net. Назви файлів необхідно підписувати відповідно до 

прізвища та ініціалів учасника конференції із зазначенням дискусійної 

платформи  (наприклад, Василенко О.П._Тези_2)  

У верхньому правому куті першої сторінки зазначаються прізвище та 

ініціали автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання. Нижче – назва 

ЗВО, міста, країни. Нижче – профіль у Google Scholar або в іншій базі, що 

містить наукометричні дані автора (назва бази є активним гіперпосиланням на 

профіль). Через один інтервал у центрі сторінки – назва доповіді великими 

літерами, ще через один інтервал – текст.  

Після тексту через один інтервал надається список використаних джерел 

за порядком посилання у тексті, відповідно до бібліографічних вимог. 

Посилання на літературу по тексту – у квадратних дужках. При оформленні 

бібліографічних посилань слід дотримуватись «ДСТУ 8302:2015. 

Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання», що діє з 

01.07.2016.  

Оргкомітет просить учасників до 10 березня 2019 р. надіслати на 

електронну пошту confer_knteu2019@ukr.net заявки та підготовлені до 

конференції матеріали. 
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Зразок оформлення  

Василенко О.П., к. е. н., доц. 

Київський національний  

торговельно-економічний університет,  

м. Київ, Україна 

Google Scholar (за бажанням) 

 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ 

ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Текст 

 

Список бібліографічних посилань 

Приклади оформлення бібліографічних записів 
1. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента 

     України від 12 січня 2015 р. N 5/2015/ Президент України. Офіц.  

     вісн Президента України. 2015. N 2. С. 14. Ст. 154. 

2. Федорова Л.Д. З історії пам’яткоохоронної та музейної справи у 

Наддніпрянській Україні. Київ, 2013. 373 с. 

3. Енциклопедія історії України: у 10 т. / ред. рада: В.М. Литвин та ін.;  

      Ін-т історії України НАН України. Київ: Наук. думка, 2015. Т. 9.  

      С. 36–37. 

         4.   Правова основа діяльності органів державної влади: зб. нормат. актів /  

              упоряд. П.М. Любченко. Харків: ФІНН, 2016. 303 с. 

 

         Тези друкують за редакцією авторів.  

          За зміст матеріалів відповідають автори. 

Після надання матеріалів (тез, статей) слід надіслати відскановану 

(сфотографовану) копію квитанції про сплату організаційного внеску на 

електронну адресу confer_knteu2019@ukr.net (назва файла українською мовою 

відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції, слово «Квитанція» із 

зазначенням секції (наприклад, Василенко О.П._Квитанція_2). 

Організаційній внесок – 250 грн. 

Реквізити для сплати:   

          КНТЕУ  

          р/рахунок № 31259296216398 

          в ДКСУ код банку 820172 

          код ЄДРПОУ 01566117 

          код платежу 25010200 

 

      Тези будуть прийняті до публікації за умови надходження копії платіжного 

документа. 

 

mailto:confer_knteu2019@ukr.net


 

ЗАЯВКА  

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції  

«ТУРИЗМ ХХІ СТОЛІТТЯ:  

ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ЦІННОСТІ» 

 

 
Прізвище ___________________________________________________________ 

Ім’я ________________________________________________________________ 

По батькові __________________________________________________________ 

Повна назва організації ________________________________________________ 

Посада ______________________________________________________________ 

Науковий ступінь _____________________________________________________ 

Вчене звання _________________________________________________________ 

Поштова адреса (для листування) ________________________________________ 

Контактний телефон ___________________________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________ 

Назва дискусійної платформи ___________________________________________ 

Тема доповіді _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Форма участі (безпосередня / безпосередня з доповіддю на пленарному, дистанційна 

участь)_______________________________________________________________ 

Друкований збірник 

(так/ні)_______________________________________________________________ 

Необхідні технічні засоби _______________________________________________ 

Додаткова інформація для оргкомітету (за потреби) _________________________ 

______________________________________________________________________ 

Дата заповнення________________________________________________________ 

 

 

 

За додатковою інформацією звертатись до оргкомітету конференції:  

Олена Олександрівна Васильєва,  

Юлія Борисівна Забалдіна 

тел.: (044)531 47 37, 

        (044)531 47 98.  

 

 

 


