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«СУЧАСНІ  ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ  

ТА ГОСТИННОСТІ: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ» 
 

15 березня 2022 року 
м. Харків 

 
 

 
 
 

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

запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні 

тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності: глобальні виклики», яка відбудеться  

15 березня 2022 року в Харківському національному університеті міського господарства імені  

О.М. Бекетова за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17. 

 
 

 

 

СЕКЦІЇ: 
 

1.  Пандемія коронавірусу і туріндустрія: наслідки і нові можливості. 

2.  Міжнародний туризм та співробітництво в контексті глобальних інтеграційних  процесів. 

3.  Розвиток індустрії туризму та гостинності: інфраструктура дестинацій. 

4.  Економіка, менеджмент  та маркетинг підприємств індустрії туризму і гостинності. 

5.  Інновації, інформаційні та digital-технології в індустрії туризму і гостинності. 

6.  Психологія споживання та обслуговування в індустрії туризму та гостинності. 

7.  Концептуальні напрями розвитку внутрішнього туризму в Україні в умовах пандемії. 

8.  Проблеми та перспективи розвитку інклюзивного туризму в Україні та світі. 
 

 

 

 

 

 

Форми участі: дистанційна/безкоштовно.  

СЕКЦІЇ 

ФОРМА УЧАСТІ  



УМОВИ УЧАСТІ 
 

Для участі у конференції необхідно до 1 березня 2022 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. 

 

Назва файлів: Богдан_довідка, Богдан_тези. 

 

Кількість співавторів тез – не більше трьох.  

Кількість поданих матеріалів від одного автора не обмежується. 

Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори. 
 
 
 

 

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 

 

 

 

 
 

 
 

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: Богдан Наталія Миколаївна, д-р екон. наук, професор, тел. +38 (096) 595 06 39  

УМОВИ УЧАСТІ 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

КОНТАКТИ 

mailto:tourism.kname2019@gmail.com
https://forms.gle/LG3wo2gc2jABje357
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https://tourism.kname.edu.ua/

