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Ш а н о в н і     к о л е г и! 

 
Запрошуємо науковців і освітян, представників влади та бізнесу взяти участь у 

спільному обговоренні інновацій і трендів туристичного, готельного та ресторанного 
бізнесу в умовах соціально-економічних викликів. 

 
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 
Форми участі: очна, дистанційна. 

 
ДИСКУСІЙНІ ПЛАТФОРМИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
• Туристичний сектор національної економіки: вектор зростання. 
• Туризм, індустрія гостинності, торгівля: міжсекторальна інноваційна 
платформа. 
• Тренди в туристичному, готельному та ресторанному бізнесі. 
• Детермінанти розвитку інноваційних ресторанних технологій та сервісу. 
• Реновації в архітектурі та дизайні: потреби чи виклик часу? 
• Формати взаємодії держави, науки, освіти, бізнесу. 
• Консолідація  спортивної та туристичної індустрії: пріоритети розвитку.  

Для участі в конференції необхідно до 10 березня 2016 р. (включно) надіслати на електронну
адресу confer_knteu2016@ukr.net: 

− заповнену заявку на участь у конференції (бланк – додаток 1); 
− тези доповіді (мова тез доповіді: українська, російська або англійська);  
− відскановану або сфотографовану квитанцію про сплату організаційного внеску (назва 
файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції, наприклад: 
Іванченко І.І. Квитанція). 
У разі заочної участі у конференції електронне видання тез доповідей буде надіслано 
учасникам заходу на поштову адресу, зазначену в анкеті, упродовж десяти днів після 
проведення конференції. 
Вимоги до тез доповіді 
Тези подаються українською, для авторів із зарубіжних країн – російською або 
англійською мовами, набрані в текстовому редакторі Місгоsоft Wогd (шрифт – 
Тіmes New Roman, розмір – 15, інтервал – 1,0; формули – в редакторі Еquation 
Editor). Поля: зверху – 20 мм, справа та зліва – 25 мм, знизу – 20 мм; відстань від 
краю до колонцифри (номера сторінки знизу) – 21 мм. Обсяг тез доповіді – 2 повні 
сторінки. Зразок оформлення тезісів – додаток 2. 
Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді:  
− тематичний напрям конференції відповідно до тематики тез доповіді;  
− прізвище та ініціали автора (не більше двох ) (шрифт – напівжирний, курсив);  
− посада, та навчальний заклад, місце роботи у  разі закінчення навчання та місто, в 

якому він знаходиться; держава (шрифт – курсив);  
− назва тез доповіді (великі літери, шрифт – напівжирний); текст. 
Рукописи, що не відповідають вищевикладеним вимогам, оргкомітет розглядати не 

буде. Визначені оргкомітетом доповіді учасників будуть рекомендовані до друку в 
журналі „Вісник КНТЕУ”, що є фаховим виданням відповідно до вимог Міністерства 
освіти і науки України. Журнал зареєстровано у міжнародних наукометричних базах 
даних: Index Copernicus (IC); РІНЦ, пошукових системах: Google Scholar, Bible Research. 
На сайті КНТЕУ www.knteu.kiev.ua. розміщено вимоги до оформлення рукописів статей. 

Організаційний внесок за кожного учасника 
Форма участі Сума внеску, грн 

Очна  250 
Дистанційна  100 
Увага! Вартість проживання учасників сплачується окремо.  
Сплатити організаційний внесок можна за такими банківськими реквізитами: 

У національній валюті (гривнях) 
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна 
 Код за ЄДРПОУ 01566117  
р/р 31255201116398 у банку ГУ ДКУ в м. Києві  
код банку 820019; код платежу 25010100, з позначкою «За участь (прізвище, ім’я, по 
батькові) у Міжнародній науково-практичній конференції «Туристичний, готельний і 
ресторанний бізнес: інновації та тренди», у тому числі  ПДВ. 
Просимо повідомити про проведення цього заходу всіх зацікавлених осіб, вивісити 

інформаційний лист на стенд та опублікувати повідомлення на сайті. Додаткову 
інформацію можна отримати, звернувшись до оргкомітету конференції за електронною 
адресою confer_knteu2016@ukr.net  або за телефонами: +38050-473-70-05 (Васильєва 
Олена Олександрівна) та +38067-407-34-29 (Опанасюк Наталія Анатоліївна). 
Сподіваємося на співробітництво! Завжди раді відповісти на Ваші запитання. 



 
Додаток 1 

 
ЗАЯВКА 

 
учасника Міжнародної науково-практичної конференції 

 «Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди», 
7 квітня 2016 року  

 
Прізвище, ім'я, по-батькові  

Науковий ступінь, вчене звання  

Посада, установа  

Адреса (для листування)  

Телефон, е-mаіl  

Факс  

Тема доповіді  

Форма участі: 
очна                            
дистанційна               
 

Заявка на проживання (кількість діб)  

Дата та час заїзду  

Дата та час від’їзду  

Додаткова інформація для оргкомітету 

(за потреби) 

 

 
 
 



Додаток 2 
 

Секція «Тренди в туристичному, готельному та ресторанному бізнесі» 
 
Іванченко І.І., 
доцент кафедри технології і 
організації ресторанного 
господарства Київського 
національного торговельно-
економічного університету, м. Київ, 
Україна 

 
 

 БОРОШНЯНІ КУЛІНАРНІ ВИРОБИ ДЛЯ ЗДОРОВОГО 
ХАРЧУВАННЯ 

 
Сторінки не нумеруються. 
Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів 

учасника конференції (наприклад: Іванченко І.І. Тези). 
Використана література (без повторів) оформлюється наприкінці тексту під 

назвою «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ».  
У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них 

порядкового номера джерела за списком та через кому номера сторінки, 
наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не 
допускається. 
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