
 

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний торговельно-економічний 

університет  

Харківський торговельно-економічний інститут 

Факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу 

 

Кафедра туристичного бізнесу  
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

про проведення всеукраїнської конференції,  

присвяченої 10-річчю кафедри туристичного бізнесу  

«Туристичні тренди-2017: інновації, бренди, дестинації» 

(19-21 жовтня 2017 року) 

 

Міністерство освіти і науки України, Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, ОКЗ 

ХОМЦТ Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, Харківська обласна 

станція юних туристів проводять 19–21 жовтня 2017 р. всеукраїнську конференцію, присвячену 10-річчю 

кафедри туристичного бізнесу «Туристичні тренди – 2017: інновації, бренди, дестинації»  з метою інтеграції 

зусиль вчених, науково-педагогічних працівників, громадських організацій, представників державної 

виконавчої влади, бізнес-структур у вирішенні актуальних проблем сучасної туристичної діяльності в Україні 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. 

Наукові напрями конференції: 

1. Територіальний брендинг і регіональні аспекти розвитку внутрішнього туризму. 

2. Тенденції міжнародного туризму і перспективи туристичного країнознавства. 

3. Інновації менеджменту і маркетингу туристичного підприємництва. 

4. Правове регулювання туристичної діяльності. 

5. Сучасні напрями розвитку готельно-ресторанного бізнесу. 

6. Туристична освіта і підготовка кадрів для сфери туризму. 

 

Для участі в конференції необхідно до 9 жовтня 2017 р. подати до Оргкомітету: 

 Заявку на участь у конференції. Заявка у електронному вигляді подається на кожного учасника в одному 

файлі. Приклад назви файлу: Ivanov_zayavka.docx.  

У заявці необхідно вказати: 

1. Прізвище, ім’я, по батькові. 

2. Посада, науковий ступінь, вчене звання. 

3. Організація (ВНЗ, факультет, НДІ тощо), її адреса. 

4. Країна, місто. 

5. Поштова адреса для листування, контактний телефон, е-mail. 

6. Назва наукового напряму конференції. 

7. Назва доповіді. 

8. Науковий керівник (для студентів та аспірантів). 

9. Форма участі у конференції (очна або заочна). 

10. Технічні засоби, необхідні для доповіді. 

11. Необхідність відправки збірника поштою (у разі заочної участі). 

12. Необхідність проживання. 

13. Участь у святковій вечері. 

14. Участь в екскурсії на 2 день. 

 

 Матеріали доповіді надсилаються електронною поштою з підтвердженням отримання оргкомітетом. 

Формат файлів *.docx. Назва файлу – прізвище першого автора латиницею (наприклад, Ivanov.docx).  

 

 Квитанцію про сплату організаційного внеску у розмірі 200 грн., який включає витрати на проведення 

конференції, каву-брейк і публікацію матеріалів (збірник матеріалів конференції видається на 1 статтю). У 

разі необхідності відправки збірника поштою необхідно доплатити 20 грн. для учасників конференції з 

України та 100 грн. для іноземних учасників. За додатковий примірник збірника сплачується 50 грн. та 

витрати на пересилку (у разі необхідності). У разі відправки збірника на адресу університету або іншої 

установи прохання коректно вказувати адресу і адресата. За бажанням авторів можлива пересилка «Новою 

поштою». 

 

 



Вимоги до оформлення матеріалів доповіді: 

Обсяг – до 4 сторінок. Редактор Microsoft Word for Windows, шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, 

формат А4, орієнтація книжкова. Всі поля по 2 см, абзац 1 см, міжрядковий інтервал 1,5. 

Розміщення на сторінці: назва доповіді великими літерами напівжирним шрифтом, вирівнювання – від 

центру, через рядок – ініціали та прізвище автора (авторів) напівжирним шрифтом, курсив, вирівнювання від 

центру, під ними – електронна адреса автора (авторів), курсив, вирівнювання від центру. На наступному рядку 

– повна назва організації, місто, країна курсивом. Через рядок з відступу розміщується текст доповіді. 

Посилання на використані джерела слід подавати у квадратних дужках [1]. Під текстом (через рядок) з відступу 

друкується список використаних джерел у рядок курсивом розміром 12 пт. Бажано не розміщувати в тексті 

складний графічний матеріал та великі таблиці. 

Приймаються тільки ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції і вказаним вимогам. 

Студенти можуть публікуватися лише у співавторстві з науковим керівником. Матеріали конференції 

планується видати до початку конференції. Збірник матеріалів буде друкуватися в авторській редакції.  

Оргвнески надсилати єдиним платежем на картку Приватбанку 4731 2191 0709 1930 на ім’я Яковчук 

Олександр Володимирович  із вказуванням прізвища відправника. 

Оплату необхідно здійснювати лише після подання статті та її прийняття оргкомітетом 

конференції. Заявки, матеріали та відскановану квитанцію (або її фотокопію) про оплату організаційного внеску 

надсилати на електронну адресу: jakovchuk_alex@ukr.net 

Запрошення, план і порядок проведення конференції буде розіслано додатково згідно заявок. Учасники 

конференції з інших міст поселяються за бажанням у готелях Харкова, які максимально наближені до місця 

проведення конференції: орієнтована вартість проживання 350-400 грн. при 2-3-місному розміщенні. 

Проживання та харчування оплачується учасниками конференції самостійно.  

В 1 день конференції після секційних засідань і проведення підсумків конференції учасникам 

пропонується провести час за святковою вечерею у кафе ХТЕІ КНТЕУ (оплачується додатково при реєстрації). 

В 2 день конференції пропонуються оглядові або тематичні екскурсії по місту Харків (проводяться студентами-

випускниками ХТЕІ КНТЕУ) 

Телефони для довідок: 

096-939-24-88 – Яковчук Олександр Володимирович  

066-503-70-72 – Вольфсон-Гаршина Наталія Володимирівна  

E-mail: jakovchuk_alex@ukr.net 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДІ 

 

ТУРИСТИЧНІ ПОТОКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

ЯК ПОКАЗНИК ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО КЛАСТЕРУ   

 

Н.В. Добровольська 
natalie-d@ukr.net 

Харківський торговельно-економічний інститут  

Київського торговельно-економічного університету, м. Харків, Україна 

 

Текст доповіді 
 

Список використаних джерел: 1. Головне управління статистики у Харківській області 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kh.ukrstat.gov.ua  

 

 

Після проведення конференції ініціюється написання колективної монографії за темою: 

«ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ В ДЕСТИНАЦІЯХ», 

зокрема за такими окремими тематичними напрямками: 

1) Соціально-культурні фактори функціонування туристичних дестинацій. 

2) Нормативно-правові аспекти функціонування спеціалізованих туристичних територій. 

3) Організаційно-управлінські аспекти функціонування туристичних територій. 

4) Просторові аспекти функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу. 

5) Територіальний брендинг і маркетинг туристичних місць. 

 

Запрошуються до написання монографії усі бажаючі та зацікавлені науковці, викладачі, 

управлінці. 


