
Шановні колеги! 

 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

Міжнародної науково-практичної  
конференції «Теорія, практика та 

інновації розвитку туристичної і 
готельно-ресторанної індустрії» 

 
 

Тематичні напрямки конференції  : 
 стратегії розвитку туристичного та 

готельно-ресторанного бізнесу в умовах 

глобалізації; 
 інноваційні технології сучасного 

туристичного та готельно-ресторанного 

бізнесу; 
 регіональні проблеми розвитку 

туристичного та готельно-ресторанного 

бізнесу; 
 філософські, соціальні, культурологічні 

аспекти туризму; 

 інноваційні підходи в управлінні 
туристичним та готельно-ресторанним  

бізнесом; 
 фінансово-економічні механізми 

функціонування туристичного та готельно-

ресторанного бізнесу; 
 правові аспекти формування та 

функціонування індустрії послуг на 

міжнародному рівні ; 
 економічне моделювання розвитку  

туристичного та готельно-ресторанного 

бізнесу. 

 

 

Робочі мови конференції :  
українська, польська, болгарська, 

турецька, чеська, російська, англійська. 

До участі у конференції запрошуються 
студенти, аспіранти, докторанти, науковці, 

викладачі, фахівці туристичної і готельно-
ресторанної сфери та всі зацікавлені особи. 

Доктори наук, у разі публікації власних 
(одноосібних) тез доповідей, не сплачують 
організаційного внеску (буде надіслано електронну 
версію).  

 
Для участі у конференції необхідно не пізніше                          

27 травня 2019 року надіслати на електронну 
пошту ray80@ukr.net :  

- тези доповіді; 

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

внеску. 
Назви файлів, наприклад: Іванов_тези, Іванов_анкета, 

Іванов_квитанція. 
 
Всі 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, надіслані 

без копії квитанції поштового переказу 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. 

 
Вартість участі у конференції (друк тез та 

отримання збірника) для громадян України 
становить 250 грн, для громадян інших країн –              
10 дол. За умови отримання лише електронної версії 
збірника оплата становить 100 грн.  
 

Для громадян України кошти слід надсилати 
поштовим переказом через відділення Укрпошти за 
реквізитами:  

20305, Черкаська обл., м. Умань, вул. Інститутська, 1, 

Уманський національний університет садівництва, кафедра 

туризму та готельно-ресторанної справи (Шелепко Ірина 

Олександрівна). Призначення платежу: за участь у 
конференції (обов’язково вказати прізвище). 

 

Для громадян інших країн кошти слід пересилати 
на картку Приватбанку за номером 4149 4991 1245 
3129 Кожухівська Раїса. 

 
Пересилання збірника тез конференції 

здійснюватиметься Новою поштою – автор сплачує 

доставку сам при отриманні у відділенні. 

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: Times New Roman, кегль (розмір) 14, 

міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ – 1 см. 
Формули, таблиці, рисунки виконуються за допомогою 
спеціальних редакторів MS Office. 

3. По центру – прізвище та ініціали автора 
(жирним шрифтом, курсив), науковий ступінь і вчене 
звання (курсив).  

4. Нижче друкується назва організації (закладу), де 
працює (навчається) автор (співавтор) (курсив).  

5. Назва статті друкується ПРОПИСНИМИ 

літерами, жирним шрифтом по центру сторінки.  
 

Зразок оформлення тез доповіді : 
Для студента 

Іванов І. І. 
Студент IV курсу, 41 тм групи 

Уманського національного університету садівництва 
Науковий керівник: к.е.н., доцент Петров І. І. 

 
РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО 

БІЗНЕСУ 
[текст тез]. 

Список використаних джерел : 

1. Абрамов В.В. Туризм і місто: аналіз проблем, тенденцій 

та моделювання розвитку: монографія / В. В. Абрамов,                
І. Б. Андренко, С. А. Александрова, Н. М. Влащенко,                         

О. М. Колесников; ред.: І. М. Писаревський; МОНМС України, 
Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 208 c. 

 
Для науковця  

Іванов І. І. 
д.е.н., професор кафедри туризму та готельно-

ресторанної справи  
Уманського національного університету садівництва 

 
РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО 

БІЗНЕСУ 
[текст тез].  

Список використаних джерел : 

1. Абрамов В.В. Туризм і місто: аналіз проблем, тенденцій 

та моделювання розвитку: монографія / В. В. Абрамов,                
І. Б. Андренко, С. А. Александрова, Н. М. Влащенко,                         

О. М. Колесников; ред.: І. М. Писаревський; МОНМС України, 
Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 208 c. 

 
 

 

mailto:ray80@ukr.net


ОРГКОМІТЕТ 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; 

Вернюк Наталія Олександрівна, декан 

факультету менеджменту Уманського національного 

університету садівництва, к.е.н, доцент; 

Транченко Людмила Володимирівна, завідувач 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи 

Уманського національного університету садівництва, 

д.е.н., професор;  

Рибчак Віталій Іванович, завідувач відділу 

міжнародних зв'язків, к.е.н, доцент ; 

Сонько Сергій Петрович, завідувач кафедри 

екології та безпеки життєдіяльності Уманського 

національного університету садівництва, д.г.н., 

професор; 

Пасєка Станіслава Раймондівна, завідувач 

кафедри туризму і готельно-ресторанної справи 

Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького, 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.  

 

Члени організаційного комітету :  

Великочий Володимир Степанович, директор 

Інституту туризму Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника, д.і.н., 

професор; 

Скорупська-Рачинська Ельжбета, ректор 

Державної Вищої Професійної школи в Гужові 

Великопольському, д.гум.н. професор;  

Горчева Тетяна, директор Центру міжнародної 

співпраці і проектів Господарської Академії                         

імені Д. А. Ценова, д.е.н., професор; 

Шкодова-Пармова Дагмар, проректор з 

міжнародних зв’язків Південно-Чеського 

університету, д.е.н., д.соц.н., доцент; 

Махарадзе Адам, декан факультету соціальних 

наук бізнесу і права Батумського державного 

університету імені Шота Руставелі, д.е.н. професор; 

Пестушко Валерій Юрійович, доцент кафедри 

країнознавства і туризму Інституту міжнародних 

відносин НАУ, к.геог.н., доцент; 

Португал Едвін – професор економіки 

державного університету штату Нью-Йорк у 

Потсдамі, США, д.е.н., професор. 

 

 

 

 

 

 

 

 
За довідками звертатися : 

кафедра туризму та готельно-ресторанної справи  

к.е.н., доцент Кожухівська Раїса Борисівна  

e-mail : ray80@ukr.net 

моб. тел. : 0678018053 

 
 

 

 
 

АНКЕТА УЧАСНИКА 

 

П.І.Б. (повністю)________________________________ 

Країна, місто ___________________________________ 

Назва ВНЗ, група _______________________________ 

Тел.___________________________________________ 

E-mail_________________________________________ 

Адреса для листування___________________________ 

Назва доповіді__________________________________ 

Назва секції____________________________________ 

Необхідність отримання збірника тез (так/ні) ________ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Сподіваємось на Вашу  
участь у конференції 

 
 

Міністерство освіти і науки України 
Уманський національний університет 

садівництва (Україна) 
Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника (Україна) 
Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова (Україна) 
Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького (Україна) 
Господарська Академія імені Д.А. Ценова 

(Болгарія) 
Державна Вища Професійна школа 

в Гужові Великопольському (Польща) 
Південно-Чеський університет (Чехія) 
Батумський державний університет 

імені Шота Руставелі (Грузія) 
Інститут міжнародних відносин НАУ (Україна) 

Державний університет штату Нью-Йорк  
у Потсдамі (США) 

 

Факультет менеджменту 
 

Кафедра туризму та готельно-ресторанної 

справи 
 

 
 

Міжнародна 
науково-практична конференція 

 
«ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА ТА ІННОВАЦІЇ 

РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ  
І ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ ІНДУСТРІЇ» 

 
Iнформацiйний лист 

 
29-30 травня 2019 року 

 
Умань 

mailto:ray80@ukr.net

