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Кафедра туризму і готельно-ресторанної справи 

Навчально-наукового інституту економіки і права 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

запрошує викладачів вищих навчальних закладів, науковців, студентів, аспірантів, 

молодих дослідників до заочної участі у роботі І Всеукраїнської Інтернет-конференції 

«Підприємництво у сфері послуг: реалії сьогодення і перспективи», яка відбудеться 

15 листопада 2019 р. Робочі мови: українська, російська, англійська. 
 

Основні тематичні напрями: 

1. Підприємницька діяльність у сфері послуг: теоретичні питання. 

2. Організаційні та технологічні питання виробництва підприємствами послуг. 

3. Менеджмент на підприємствах, які надають послуги населенню. 

4. Економічне обґрунтування підприємництва у сфері обслуговування. 

5. Правове забезпечення підприємницької діяльності у сфері послуг. 

6. Програмно-інформаційне й інтелектуальне забезпечення підприємств сфери послуг. 

7. Страхування у сфері туризму. 

8. Фірмовий стиль підприємств сфери послуг. 
 

За результатами конференції буде сформований електронний збірник 

матеріалів у PDF-форматі, який упродовж місяця після її закінчення буде розісланий 

всім учасникам електронною поштою. 

Для участі у конференції необхідно до 15 листопада 2019 р. (включно) на 

електронну адресу konf_tur_chnu@ukr.net (тема повідомлення: стаття на Інтернет-

конференцію ЧНУ від _________ (прізвище автора)) надіслати: 

– електронний варіант матеріалів тез (одноосібної або кількох авторів, але не більше 

трьох) обсягом 2–3 сторінки, текст якої повинен бути оформлений відповідно до 

вимог (наведені нижче), ретельно вичитаний, відредагований і готовий до друку (у назві 

файлу статті має бути: номер тематичного напряму, прізвище автора або авторів; наприклад «Ст-

3_Ольшевська», «Ст-1_Неведюк_Муркалов»); 

– заповнену за відповідними пунктами заявку на участь у конференції (форма 

додається) (у назві файлу заявки має бути: номер тематичного напряму, прізвище автора або авторів; 

наприклад «Заяв-3_Ольшевська», «Заяв-1_Неведюк_Муркалов»); 

– фото- або сканкопію рецензії наукового керівника, підписану та завірену печаткою 

(для статей аспірантів і студентів, які написані без співавторства із науковим 

керівником, але під його керівництвом) (у назві файлу рецензії має бути: номер тематичного 

напряму, прізвище автора або авторів; наприклад «Рец-3_Ольшевська», «Рец-1_Неведюк_Муркалов»); 
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– фото- або сканкопію квитанції про сплату оргвнеску у розмірі 120 грн. Для 

студентів і викладачів Черкаського національного університету імені  

Богдана Хмельницького – 100 грн. Для студентів кафедри туризму і готельно-

ресторанної справи – 80 грн (у назві файлу квитанції має бути: номер тематичного напряму, 

прізвище автора або авторів; наприклад «Квит-3_Ольшевська», «Квит-1_Неведюк_Муркалов»). 

Кошти оргвнеску перераховувати на картку Приватбанку 5168742721316978 

(одержувач – Булак Тетяна Григорівна; призначення платежу – поповнення рахунку 

Булак Т.Г.). Оплата оргвнеску по кожній статті повинна здійснюватися окремим 

платежем, в якому вказується прізвище автора/авторів, передбачаючи комісію банку  

(2–3 грн.). 

Після відправлення матеріалів на вказану адресу автору/авторам протягом  

2–3 робочих днів надсилається відповідне підтвердження про отримання матеріалів від 

оргкомітету конференції. У разі відсутності такого підтвердження потрібно повторити 

відправлення матеріалів. 

 

Вимоги до оформлення тез: 

Обсяг тез 2–3 сторінки формату А-4, набрані без переносів у текстовому 

редакторі Microsoft Word версії 6.0 і вище (у форматі *.doc). Мова: українська, російська 

або англійська. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1, 

абзац – 1 см, усі поля сторінки – 20 мм. 

Розміщення: напівжирним шрифтом у верхньому правому куті прізвище та 

ініціали автора; тільки для статей аспірантів і студентів, які написані 

без співавторства із науковим керівником, але під його керівництвом у наступному 

рядку – напівжирним курсивом після запису «Науковий керівник:» ініціали та прізвище 

керівника. Далі через рядок великими літерами напівжирним шрифтом по центру 

сторінки – назва статті. Після цього через рядок – основний текст з абзацу з 

вирівнюванням по ширині. 

Текст статті структурується так: стисле обґрунтування актуальності наукового 

питання; виклад основного матеріалу дослідження; висновки і перспективи подальших 

розвідок у цьому напрямі. Список використаних джерел подається в кінці статті й 

оформляється відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог. Посилання на 

джерела в тексті обов’язкові та вказуються в квадратних дужках.  

 

Адреса організаційного комітету конференції 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

кафедра туризму і готельно-ресторанної справи, к. 421а 

бульв. Шевченка, 81, корпус № 1, м. Черкаси, Україна, 18031 

 

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 

(0472) 37-11-15 – кафедра туризму і готельно-ресторанної справи; 

(068) 750-61-61 – Красномовець Вікторія Анатоліївна, доцент кафедри туризму і 

готельно-ресторанної справи, кандидат економічних наук, доцент, 

заступник голови оргкомітету 

 

Оргкомітет 
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Зразок оформлення тез 

 

Петрашевич К. А. 

Науковий керівник: С. В. Коваленко 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ  

У НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКАХ УКРАЇНИ 

 

Одним із найважливіших завдань національних природних парків (НПП) України є 

створення сприятливих умов для задоволення потреб людей у безпосередньому 

спілкуванні з природою при збереженні унікальних природних та історико-культурних 

комплексів та об’єктів парку. Такі умови можливі за наявності відповідної 

інфраструктури. Саме на аналіз об’єктів інфраструктури у НПП спрямоване 

дослідження. 

У ст. 20 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» зазначено, що 

національні природні парки є природоохоронними, рекреаційними, культурно-освітніми, 

науково-дослідними установами загальнодержавного значення, які створюються з метою 

збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та об’єктів 

[1]. … 

… 

Таким чином, територія національних природних парків розподіляється на 

функціональні зони (заповідна, зона регульованої рекреації, зона стаціонарної рекреації, 

господарська), які відрізняються за цілями і, відповідно, режимами охорони і 

використання природних комплексів та об’єктів. … 

 

1.Перелік об’єктів природно-заповідного фонду України по областях. 

URL:http://pzf.land.kiev.ua/pzf-spisok.html (дата звернення: 05.09.2019) 

3. Ковач М. С.Території та об’єкти природно-заповідного фонду України. Географія 

України. 2018. №5. С. 15-19  
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Форма заявки 

 

(оформляється окремо на кожного автора статті у повному обсязі) 

 

ЗАЯВКА 

на участь у ІІ Всеукраїнській Інтернет-конференції  

«Підприємництво у сфері послуг: реалії сьогодення і перспективи» 

 

Номер і назва тематичної секції: 

Назва статті: 

 

Для викладачів і наукових співробітників: 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю): 

Місце роботи (повна назва вищого навчального закладу/організації): 

Посада (із назвою кафедри/відділу): 

Науковий ступінь (за відсутності поставити прочерк «–»): 

Вчене звання (за відсутності поставити прочерк «–»): 

Електронна адреса: 

Контактний телефон: 

 

Для студентів й аспірантів: 

Інформація про автора: 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю): 

Місце навчання/роботи (повна назва вищого навчального закладу/організації): 

Випускова кафедра/відділення (повна офіційна назва кафедри/підрозділу): 

Спеціальність (шифр, назва): 

Курс/рік навчання: 

Електронна адреса: 

Контактний телефон: 

Інформація про наукового керівника: 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю): 

Місце роботи (повна назва вищого навчального закладу/організації): 

Посада (із назвою кафедри/відділу): 

Науковий ступінь (за відсутності поставити прочерк «–»): 

Вчене звання (за відсутності поставити прочерк «–»): 

 

 


