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Міжнародна науково-практична конференція 
 

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ  
ТА ГОСТИННОСТІ У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ» 

 
17 квітня 2020 року 

м. Харків 
 

 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ, КАФЕДРА ТУРИЗМУ І ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ХНУМГ ІМ. О.М. БЕКЕТОВА 

запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку індустрії 
туризму та гостинності у конкурентному середовищі», яка відбудеться 17 квітня 2020 року в Харківському національному 
університеті міського господарства імені О.М. Бекетова за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17. 

 
СЕКЦІЇ: 

1. Міжнародний туризм та співробітництво в контексті глобальних інтеграційних процесів. 
2. Розвиток індустрії туризму та гостинності: інфраструктура дестинацій.  
3. Економіка, менеджмент та маркетинг підприємств індустрії туризму і гостинності. 
4. Інновації, інформаційні та digital-технології в індустрії туризму і гостинності. 
5. Стратегічні напрями розвитку перспективних видів туризму. 
6. Рекреалогія: забезпечення відновлення трудового потенціалу. 
7. Концептуальні напрями розвитку внутрішнього туризму в Україні. 
8. Проблеми та перспективи розвитку інклюзивного туризму в Україні та світі. 
9. Організація екскурсійного обслуговування в дестинаціях: тенденції та інновації. 
10. Готельно-ресторанний бізнес як елемент інфраструктури дестинації: основні тенденції, проблеми та перспективи 

розвитку.  
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
 

Голова: Бабаєв В.М., ректор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, д-р екон. наук, професор 
Заступник голови: Сухонос М.К., проректор з наукової роботи ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, д-р екон. наук, професор 

 
ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ: 

 

Писаревський І.М., декан ф-ту Менеджменту ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, д-р екон. наук, професор;  
Оболенцева Л.В., зав. каф. Туризму і готельного господарства, д-р екон. наук, доцент;  
Dimitrina Kamenova, Professor, PhD (VUM, Barna, Bulgaria);  
Giuseppe T. Cirella, Professor, PhD, Director and Head of Research Polo Centre of Sustainability; 
Меліх О.О., зав. каф. Туристичного бізнесу та рекреації ОНАХТ, д-р екон. наук, професор;  
Холявка В.З., декан факультету Туризму ЛДУФК ім. І. Боберського, к-т екон. наук, доцент; 
Басюк Д.І., зав. каф. Туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу НУБіП України, д-р екон. наук, професор;  
Транченко Л.В., зав. каф. Туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС, д-р екон. наук, професор;  
Богдан Н.М., д-р екон. наук, професор каф. Туризму і готельного господарства ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;  
Угоднікова О.І., к-т екон. наук, доцент, голова Первинної профспілкової організації студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 
голова ГО «Надихай», член Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України; 
Козлова А.О., к-т екон. наук, каф. Туризму і готельного господарства ХНУМГ ім. О.М. Бекетова; 
Кравець О.М., начальник відділу корпоративних комунікацій і PR ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

 
Форми участі: очна, дистанційна.  

СЕКЦІЇ 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ 



УМОВИ УЧАСТІ 
 

Для участі у конференції необхідно до 15 березня 2020 року (включно) надіслати на адресу Організаційного комітету 
tourism.kname2019@gmail.com (зазначити тему листа «На конференцію (ПІБ)»): 

1. Довідку про автора (або пройти онлайн-реєстрацію). 
2. Тези доповіді. 
3. Фотокопію квитанції про сплату оргвнеску. 
Назва файлів: Богдан_довідка, Богдан_тези, Богдан_квитанція. 

 

Кількість співавторів тез – не більше трьох. Кількість поданих матеріалів від одного автора  
не обмежується. 
Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори. 
 

 
• 150 грн. – за умови отримання друкованого примірника збірника тез та за необхідністю, сертифікату (відправка 

здійснюється на поштову адресу учасника).  
• 50 грн. – за умови отримання тільки електронної версії збірника тез та за необхідністю, сертифікату (відправка 

збірника здійснюється на електронну адресу учасника).  
 

 
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ: 

р/р UA458201720313241002202001001 
Отримувач ХНУМГ ім. О.М. Бекетова  
Банк ДКС України 
Код 02071151 
Призначення платежу: Участь у конференції Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у 
конкурентному середовищі від ПІБ 

 

Питання, пов’язані із перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо) вирішуються учасниками самостійно за 
власний рахунок. За необхідності оформлення запрошення для участі в конференції учасники мають завчасно повідомити 
Оргкомітет.  

 

 
ВИМОГИ ДО ОФОМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

Обсяг тез 2 сторінки формату А4. Шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 pt, абзац – 1,25 см, поля – 20 мм, інтервал – 1,0. 
Кожна таблиця, ілюстрація, діаграма, схема має бути підписана та мати назву. Графічний матеріал має бути єдиним об’єктом. 
Для рисунків і таблиць застосовують гарнітуру Times New Roman, кегль – 12 pt, інтервал – 1. Формули слід друкувати за 
допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках з правого боку. Список літератури має містити 
лише джерела, на які є посилання в тексті. Приклад оформлення посилань: [1, с. 25]. Посилання в дужках на різні джерела 
подавати через крапку з комою [3, с. 5; 7, с. 15]. Список літератури оформлюється з урахуванням Національного стандарту 
України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». 
 
Оригінальність тексту: не менше 70%. 
 
Мови конференції: українська, російська, англійська, польська, болгарська, словенська. 
 

Приклад: 
Назва секції 

 
               УДК 

Богдан Н. М., 
д-р екон. наук, доцент, 

професор кафедри Туризму і готельного господарства 
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 

 
ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ТУРИСТСЬКОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 
Текст, текст, текст… [1, с. 25]. 

 
Список літератури 

 
 

КОНТАКТИ 
 

Адреса: вул. Маршала Бажанова, 17, к.706 бмк, кафедра Туризму і готельного господарства ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 
61002, Харків, Україна  

Телефон: +38 (057) 707-31-56 
E-mail: tourism.kname2019@gmail.com 
Сайт: https://tourism.kname.edu.ua/ 
Відповідальна особа: Козлова Анастасія Олександрівна, к-т екон. наук 

УМОВИ УЧАСТІ 

ВАРТІСТЬ ОРГВНЕСКУ ЗА ОДНУ ПУБЛІКАЦІЮ ДЛЯ УЧАСНИКІВ  

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

КОНТАКТИ 


