
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

Черкаський національний університет  

імені Богдана Хмельницького 

ННІ економіки і права 

Кафедра туризму і готельно-ресторанної 

справи  

 

бул. Шевченка, 81, корпус № 1, ауд.421а  

м. Черкаси, Україна,  18031 

Тези та скановану квитанцію про оплату 

оргвнеску просимо надіслати оргкомітету  

                    до  15.06.2018 р. 

за електронною адресою: 

tur_grs@ukr.net 

 

Додаткова інформація: за телефоном: 

(0472) 37-11-15 кафедра туризму і готельно-

ресторанної справи 

        Відповідальний секретар оргкомітету – 

Аліна Григорівна Власюк  

моб. (066) 848-37-23 

 

Зразок оформлення тез  

УДК 338.48             Шевченко І.С ., к.е.н, доцент, 

Черкаський національний університет 

імені Богдана Хмельницького 

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ  

В УКРАЇНІ 

Туризм займає провідне місце в економіці 

багатьох країн … 
Список використаних джерел: 

1. Антошин Д.П. Проблеми розвитку туристичної 

галузі в Україні / Д.П. Антошин // Економічний 

простір, 2014. – №3(13). - С.114 –121.  

 

 

Чекаємо на Вашу участь 

у конференції! 

 

Регламент роботи конференції: 

18.10.2018 р. 

10 00 – 1100 
Реєстрація учасників. Огляд виставки 

науково-методичних видань 

11 00 – 1330 Відкриття конференції. Пленарне засідання 

13 30 – 14 00 Перерва на каву 

14 00 – 16 00 Робота секцій 

19.10.2018 р. 

09 00 – 19 00 
Виїзне засідання конференції. 

Круглий стіл. Від’їзд учасників конференції 

Реквізити для оплати через Приватбанк: 

Отримувач: Булак Тетяна Григорівна, картка в 

Приватбанку номер 4731217108291103. 

Призначення платежу: конференція (поповнюйте 

рахунок окремими платежами по кожному учаснику, 

передбачайте комісію  банку, вказуйте своє 

прізвище). 

Розсилка збірників учасникам конференції 

буде здійснена упродовж тижня після конференції 

за рахунок отримувача. 

ЗАЯВКА 

УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Прізвище ____________________________________ 

Ім’я __________________________________________ 

По батькові ___________________________________ 

Назва організації (повна)_______________________ 

______________________________________________ 

Посада _______________________________________ 

Науковий ступінь _____________________________ 

Вчене звання _________________________________ 

Поштова адреса (з індексом) ___________________ 

_____________________________________________ 

Телефон/факс ________________________________ 

E-mail _______________________________________ 

Назва секції __________________________________ 

______________________________________________ 

Назва доповіді ________________________________ 

______________________________________________ 

Планую (потрібне підкреслити) 

+  Виступити з доповіддю (до 10 хв.). 

+ Виступити з інформацією (до 5 хв.). 

+ Взяти участь як слухач. 

+ Тільки публікації. 

Потреба в гуртожитку__________________________ 

Потреба в готелі_______________________________ 

 

 

М І Н І С Т Е Р С Т В О  О С В І Т И  І  Н А У К И  У К Р А Ї Н И   

Черкаський національний університет  

імені Богдана Хмельницького  

Черкаська обласна державна адміністрація  

Університет Марії Кюрі-Складовської (Польща) 

Тбіліський державний університет ім. Іване 

Джавахішвілі, м. Тбілісі, Грузія 

Євразійський національний університет 

ім. Л.Н. Гумільова, м. Астана, Казахстан 

Краківський економічний університет, м. Краків, 

Польща 

Господарська академія ім. Д.А. Ценова, м. 

Свіштов, Болгарія 

Київський національний університет 

 імені Тараса Шевченка  

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Уманський національний університет садівництва 

Всеукраїнська громадська організація 

«Туристична палата України» 

 
Ч е р к а с ь к и й  н а ц і о н а л ь н и й  у н і в е р с и т е т  

і м е н і  Б о г д а н а  Х м е л ь н и ц ь к о г о  

ІV Міжнародна науково-практична 

конференція 

«ТУРИЗМ І ГОСТИННІСТЬ:  

ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА» 

18-19 жовтня 2018 р. 

м. Черкаси 

mailto:tur_grs@ukr.net


ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

        Інформуємо Вас про проведення  

ІV Міжнародної науково-практичної конференції 

«Туризм і гостинність: вчора, сьогодні, 

завтра», яка відбудеться 18-19 жовтня 2018 р, 

кафедрою туризму і готельно-ресторанної справи 

Навчально-наукового інституту економіки і права 

Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького. 

На конференцію запрошуються науковці, 

аспіранти, викладачі, слухачі магістратури, 

представники науково-дослідних організацій, 

представники органів державної влади та 

місцевого самоврядування, чия діяльність має 

відношення до тематики конференції. 

Мета конференції: обговорення актуальних 

питань розвитку туризму і гостинності 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

КОНФЕРЕНЦІЇ  

Черевко О. В., д.е.н., проф., ректор 

Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького, голова оргкомітету; 

Пасєка С. Р. д.е.н., проф., завідувач кафедри 

туризму і готельно-ресторанної справи 

Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького, заступник голови 

оргкомітету;  

Бейдик О. О., д.геогр.н., професор кафедри 

країнознавства та туризму Київського 

національного університету імені Тараса 

Шевченка, м. Київ; 

Капліна Т.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри 

готельно-ресторанної та курортної справи Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», м. Полтава; 

Семикіна М. В., д.е.н., проф., завідувач 

кафедри економіки та організації виробництва 

Кіровоградського національного технічного 

університету, м. Кіровоград; 

Транченко Л. В., д.е.н., проф., завідувач 

кафедри туризму і готельно-ресторанної справи 

Уманського національного університету 

садівництва, м. Умань; 

Деревяга П.І. д.е.н., професор - Євразійський 

національний університет ім. Л.Н. Гумільова, 

м. Астана, Казахстан 

Mieczyslaw Dobija d.e.n., professor 

Universytet Ekonomiczny w Krakowi 

Атанас Атанасов д.е.н., професор 

Господарської академії ім. Д.А. Ценова, м. 

Свіштов, Болгарія 

Radosław Dobrowolski prof. dr hab. Dziekan 

Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Polska) ; 

Трусевич А. М., д.е.н. доцент кафедри 

економічних наук Бєльцького державного 

університету імені "Алеко Руссо" (Молдова). 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Секція 1. Туризм і гостинність: теорія і практика. 

Секція 2. Маркетинг і менеджмент у сфері 

туризму і гостинності. 

Секція 3. Економічні проблеми у розвитку 

туризму і готельно-ресторанного бізнесу. 

Секція 4. Професійний розвиток персоналу і 

корпоративна культура . 

Секція 5. Формування соціального капіталу у 

сфері туризму та готельно-ресторанного 

бізнесу. 

Секція 6. Інфраструктура туризму. 

Секція7. Аспекти конкурентоспроможності    

підприємств туристичної галузі 

Робочі мови конференції : українська, англійська, 

російська. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

1. Тези доповіді мають містити: стисле 

обґрунтування актуальності наукової проблеми, 

ступеня її вивченості в науковій літературі; мету 

дослідження; виклад основних результатів; 

висновки та пропозиції; 

2. Обсяг тез – 3-4 повних сторінки формату А4 зі 

списком літератури. Використання графічного 

матеріалу, формул повинно бути мінімальним. 

3. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, абзац 

1.0 см, шрифт: Times New Roman Word версії 6.0 и 

вище (у форматі *.doc)., 14 пт, міжрядковий 

інтервал - 1,5. 

4. Порядок розміщення тез:  

- зверху справа ініціали та прізвища автора 

(авторів); 

- науковий ступінь, вчене звання, посада, назва 

навчального закладу , місто, країна; 

- для студентів публікація можлива тільки в 

співавторстві з науковим керівником; 

- нижче через інтервал по центру друкується 

заголовок тез (напівжирним шрифтом); 

- нижче через інтервал – текст, а потім через 

інтервал – список літератури . 

Кількість авторів тез - не більше двох. 

5. Назва файлу починається з прізвища першого 

автора (наприклад: «Романюк Л_ тези») 

Відповідальність за якість тез і 

достовірність даних покладається на авторів.  

За бажанням, можна подати до оргкомітету 

наукову статтю для публікації у збірнику 

наукових праць ЧНУ ім. Б.Хмельницького 

«Економічні науки», що включений до 

переліку фахових видань з економіки 

(www.cdu.edu.ua). Оплата публікації у фаховому 

науковому виданні становить  40 грн. за 

сторінку. 

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Організаційний внесок учасника конференції 

становить 250 грн. (заочна участь – 150 

грн.).Організаційний внесок передбачає витрати 

на видання збірника тез, сертифікат учасника, 

каву-брейк. Оплачується додатково проживання у 

готелі та екскурсія до м. Чигирин другого дня .  

Доповіді докторів наук, подані без співавторства, 

та доповіді  зарубіжних партнерів друкуються 

безкоштовно. 

http://www.cdu.edu.ua/

