
Шановні колеги!  
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції «Стратегічні перспективи туристичної 

та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, 

практика та інновації розвитку» 

 
 

Напрями роботи конференції: 

 

 Історія, сучасний стан та перспективи розвитку 

туризму.  

 Сучасні тенденції та стратегії розвитку 

туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в 

умовах глобалізації. 

 Інноваційні аспекти розвитку туристичного та 

готельно-ресторанного бізнесу. 

 Регіональні проблеми розвитку туристичного та 

готельно-ресторанного бізнесу. 

 Сучасні інформаційні й комунікативні технології 

в туризмі та готельно-ресторанній справі. 

 Філософські, соціальні та культурологічні 

аспекти туризму. 

 Інноваційні підходи менеджменту та маркетингу 

в туристичному і готельно-ресторанному бізнесі. 

 Фінансово-економічні та організаційно-правові 

механізми функціонування туристичного та готельно-

ресторанного бізнесу. 

 

До участі у конференції запрошуються здобувачі 

вищої освіти, аспіранти, докторанти, науковці, 

викладачі, фахівці сфери обслуговування та індустрії 

туризму, а також усі зацікавлені особи. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 
 

 

Для участі у конференції необхідно не пізніше                          
27 жовтня 2022 року надіслати на електронну 

пошту konfunuh@ukr.net: 

- тези доповіді; 

– анкету учасника (зразок додається у листі);  
- копію квитанції про сплату організаційного 

внеску. 

Приклад назв файлів: Іванов_тези, Іванов_анкета. 
 

 

Тези, надіслані для участі у конференції, 

проходять обов'язкову перевірку на плагіат. 

Оригінальність тексту повинна становити не 
менше 75 % від обсягу тез. 

Тези доповіді, які не відповідають вимогам 

та тематиці конференції або надіслані пізніше 

вказаного терміну, не розглядаються. 

Відповідальність за достовірність фактів, 

цитат, власних імен, географічних назв 
підприємств, організацій установ та іншої 

інформації несуть автори тез доповідей. 

 

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА. За умови 

отримання друкованої версії збірника 
організаційний внесок складає 300 грн (кошти слід 

пересилати на картку Приватбанку за номером 

4149499991153899 Кожухівська Раїса). 

Форма участі у конференції: дистанційна.  

Кожному автору на вказану в заявці електронну 

адресу буде надіслано збірник тез конференції та 
сертифікат учасника.  
 

Вимоги  до оформлення тез: 
1.  Тези доповідей не повинні перевищувати три сторінки 

друкованого тексту на листках формату А4, набраного у редакторі MS 

Word. 

2.  Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см; гарнітура:                        

Book Antiqua, кегль (розмір) 13, абзацний відступ – 1,0, міжрядковий 

інтервал 1,0. 

3.  Вирівнювання за правим краєм – прізвище та ініціали (жирним 

шрифтом, курсив), науковий ступінь і вчене звання автора (курсив).  

4.  Нижче друкується назва організації (закладу), де працює 

(навчається) автор та дані про наукового керівника (курсив).  

5.  Назва тез друкується ПРОПИСНИМИ літерами, жирним 

шрифтом по центру сторінки. Формули, таблиці, рисунки виконуються 

за допомогою спеціальних редакторів MS Office. 

6.  Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних 

дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: 

наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].  

7.  Бібліографічний список слід оформляти відповідно до 

Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016.              

16 с. (Інформація та документація). 

 

 

 

 

Зразок оформлення тез  
Для студентів 

Іванов А.Д., 

студент, 

Уманський національний університет садівництва 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Петрова С.М. 

 

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 

[текст тез]. 

 
Бібліографічний список: 

1. Федорова Л.Д. З історії пам’яткоохоронної та музейної 

справи у Наддніпрянській Україні. 1870-ті–1910-ті рр. Київ, 

2013. 373 с. 

2. Яцків Я.С., Радченко А.І. Про ефективність видання 
наукових журналів в Україні. Вісник НАН України. 2012.             

№ 6. С. 62-67. 

3. Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України. 

Київ, 2007. URL: http://www.nas.gov.ua/publications (дата 
звернення: 23.09.2022). 

 

 

Для науковців 

Іванов І.І., 
д.е.н., професор, 

Уманський національний університет садівництва 

 

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 

[текст тез]. 

 
Бібліографічний список: 

1. Федорова Л.Д. З історії пам’яткоохоронної та музейної 
справи у Наддніпрянській Україні. 1870-ті-1910-ті рр. Київ, 

2013. 373 с. 

2. Яцків Я.С., Радченко А.І. Про ефективність видання 

наукових журналів в Україні. Вісник НАН України. 2012.            
№ 6. С. 62-67. 

3. Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України. 

Київ, 2007. URL: http://www.nas.gov.ua/publications (дата 

звернення: 23.09.2022). 
 

 

 



 

АНКЕТА УЧАСНИКА 

 

ПІБ (повністю)_________________________________ 

Область, місто ________________________________ 

Назва ЗВО, група _______________________________ 

Моб. тел.________________________________________ 

E-mail_________________________________________ 

Назва доповіді__________________________________ 

Назва секції____________________________________ 

Чи потрібна друкована версія збірника _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

За додатковою інформацією звертатися: 

кафедра туризму та готельно-ресторанної справи 

к.е.н., доцент Кожухівська Раїса Борисівна 

моб. тел.: 0678018053 

e-mail:konfunuh@ukr.net 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Сподіваємось на Вашу  

участь у конференції 
 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова організаційного комітету: 
Непочатенко Олена Олександрівна, ректор 

Уманського національного університету садівництва, 

д.е.н., професор. 

 

Заступники голови організаційного комітету: 
Карпенко Віктор Петрович, проректор з наукової 

та інноваційної діяльності Уманського національного 

університету садівництва,  д.с.-г.н., професор;              

Транченко Людмила Володимирівна, завідувач 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи 

Уманського національного університету садівництва, 

д.е.н., професор; 

Вернюк Наталія Олександрівна, декан факультету 

менеджменту Уманського національного університету 

садівництва, к.е.н, доцент. 

 

Члени організаційного комітету: 
Чепурда Лариса Михайлівна, декан факультету 

харчових технологій та сфери обслуговування 

Черкаського державного технологічного університету, 

д.е.н., професор; 

Орленко Олена Владиславівна, завідувач кафедри 

готельно-ресторанного та туристичного бізнесу 
Херсонського державного університету, д.е.н., 

професор; 

Меліх Олена Олександрівна,  завідувач кафедри 

туристичного бізнесу і рекреації Одеської національної  

академії харчових технологій, д.е.н., професор; 

Яворська Вікторія Володимирівна, професор 

кафедри економічної та соціальної географії і туризму 

Одеського національного університету імені                              

І.І. Мечникова, д.е.н., професор; 

Незвещук-Когут Тетяна Семенівна, доцент 

кафедри технології та організації готельно-

ресторанного бізнесу Чернівецького торговельно-

економічного інституту ДТЕУ, к.е.н., доцент;  

Лопатюк Руслана Іванівна, доцент кафедри 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 

готельно-ресторанної справи та туризму Вінницького 

національного аграрного університету, к.е.н., доцент; 

Яріко Мирослава Олексіївна, старший викладач 

кафедри туристичного бізнесу Харківської державної 

академії культури, кандидат культурології 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ   

Уманський національний університет садівництва 

Черкаський державний технологічний університет  

Херсонський державний університет 

Одеська національна академія харчових технологій 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

Чернівецький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

Вінницький національний аграрний університет 
Харківська державна академія культури  

 

Факультет менеджменту 
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи 

 

 
 

ВСЕУКРАЇНСЬКА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 

«Стратегічні перспективи 

туристичної та готельно-

ресторанної індустрії в Україні: 

теорія, практика та інновації 

розвитку» 

 

Iнформацiйний лист 

 
28-29 жовтня 2022 року 

м. Умань 


