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15 – 16 листопада 2017 року, м.Київ 
 

Мета: узагальнення реалій розвитку сфери послуг у національній та 

глобальній економіці через розкриття правового та інституційного середовищ, 

систематизація вітчизняного та зарубіжного досвіду в подоланні економіко-

правових суперечностей розвитку сервісної економіки в умовах посилення 

глобальної конкуренції.  

  

Дискусійні платформи конференції: 

 
1. Сервісна економіка в умовах транснаціоналізації світового ринку. 

2. Розвиток сфери послуг України в умовах глобалізації. 

3. Світовий ринок послуг: тенденції розвитку. 

4. Приватноправове регулювання сервісної економіки. 

5. Конкурентна політика Європейського Союзу. 

6. Правове регулювання надання послуг у сфері безпеки 

підприємництва. 

7. Інформаційно-аналітичні технології розвитку сервісної економіки. 

8. Мовні компетенції фахівців в умовах становлення сервісної 

економіки. 

  

 

Інформаційний лист 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 



Конференція буде проводитися 15 – 16 листопада 2017 р. у Київському 

національному торговельно-економічному університеті (зал засідань Д-221, 

корпус Д, вул. Кіото, 21). Проїзд від залізничного вокзалу метро до станції 

«Лісова». 

Заїзд учасників та реєстрація – 15 листопада з 09.00 до 15.00. 

Передбачено заходи за додатковим розкладом у програмі конференції.   

Реєстрація – 16 листопада з 09.00 до 10.00. 

Початок конференції – 16 листопада о 10.00. 

Мови конференції: українська, англійська. 

За результатами конференції планується видання збірника тез.  

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

висловлює згоду на опублікування матеріалів своїх доповідей у мережі Інтернет.  

Електронну версію збірника буде розміщено на сайті КНТЕУ.  

Учасники конференції мають можливість опублікувати 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 включений до 

наукометричної бази даних Index Copernicus.  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Обсяг тез – 3–6 сторінок, 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 адресу електронної пошти: 

fmtp.konf@gmail.com. Назви файлів мають бути підписані відповідно до 

прізвища та ініціалів учасника конференції із зазначенням секції  (наприклад, 

Іваненко Ю.М._Тези_2)  

У верхньому правому куті першої сторінки зазначаються прізвище та 

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

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. У тексті необхідно розрізняти знаки «-» і «–», ініціали 

та прізвища оформлювати з допомогою нерозривних пробілів: Сtrl+Shift+пробіл. 

Після тексту через один інтервал надається список використаних джерел в 

алфавітному порядку 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 вступив в дію 01.07.2016.  
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Зразок оформлення  

Іваненко Ю. М., к. ю. н., доц. 

Київський національний  

торговельно-економічний університет,  

м. Київ, Україна 

Google Scholar (за бажанням) 

 

АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО УМОВ 

МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 

 

Текст 

 

Список використаних джерел  
 

Тези друкують за редакцією авторів.  

Відповідальність за зміст матеріалів несе автор. 

Після надання матеріалів (тез, статей) та отримання відповіді про прийняття 

їх до друку слід надіслати відскановану (сфотографовану) копію квитанції про 

сплату організаційного внеску на електронну адресу fmtp.konf@gmail.com  (назва 

файлу українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника 

конференції, слово «Квитанція» із зазначенням секції (наприклад, Іваненко 

Ю.М._Квитанція_2). 

Організаційні внески учасників використовуються для часткового покриття 

витрат, пов'язаних із підготовкою і проведенням конференції, виданням збірки 

тез, і складають для очної форми – 250 грн., для дистанційної форми – 200 грн.  

Запрошення на конференцію Вам буде надіслано після отримання 

оргкомітетом заявки на участь у конференції, тез доповіді та копії платіжного 

документа про сплату організаційного внеску. 
 

Оплата здійснюється за реквізитами: 

Київський національний торговельно-економічний університет р/р 

31259296216398 в ДКCУ у м. Києві, код банку 820172, код ЄДРПОУ 01566117 

Призначення платежу: за участь (прізвище, ім’я, по батькові) у конференції 

«Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний 

виміри» 

 

ЗАЯВКА  

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сервісна  

економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри» 
Прізвище ____________________________________________________________________ 

Ім’я ________________________________________________________________________ 

По батькові __________________________________________________________________ 

Повна назва організації ________________________________________________________ 

Посада ______________________________________________________________________ 

Науковий ступінь _____________________________________________________________  

Вчене звання ________________________________________________________________ 

Поштова адреса (для листування) _______________________________________________ 
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Контактний телефон __________________________________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________________ 

Тема доповіді ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Форма участі (доповідь на пленарному/ секційному засіданні, повідомлення, виступ на 

секції, участь у дискусії, дистанційна участь)_____________________________________ 

Необхідні технічні засоби ______________________________________________________ 

Додаткова інформація для оргкомітету (у разі потреби) _____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дата заповнення______________________________________________________________ 

Оргкомітет просить учасників до 01 жовтня 2017 р. надіслати на 

електронну пошту fmtp.konf@gmail.com  заявки та підготовлені до 

конференції матеріали. 

 
Адреса й контакти оргкомітету конференції: 

м. Київ, вул. Кіото, 23, к. Л-302, Л-311; електронна адреса: fmtp.konf@gmail.com 

 

За додатковою інформацією звертатись до оргкомітету конференції.  

канд. економ. наук Вишинська Тетяна Леонідівна, тел. (044) 513-07-70 

канд. філол. наук Тесленко Наталя Олександрівна, тел. (044) 513-00-89  
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