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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо вас узяти участь у роботі 

I Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ  

В УКРАЇНІ», 

яка відбудеться 23 квітня 2021 року. 

 

Запрошуємо до участі в конференції науково-педагогічних працівників, науковців, 

докторантів, аспірантів, студентів, представників органів влади, громадських організацій та 

підприємств. 

Мета проведення конференції: обговорення проблем, перспектив та тенденцій 

розвитку індустрії гостинності; обмін науково-практичними досягненнями у сфері 

зовнішнього, внутрішнього, регіонального туризму, а також суміжних галузей: готельного та 

ресторанного бізнесу, соціально-культурного й рекреаційного сервісу; інституційного 

забезпечення діяльності суб’єктів індустрії гостинності. 

 

Тематичні напрями роботи конференції: 

1. Економічні, екологічні та організаційні аспекти розвитку потенціалу підприємств 

туристичної індустрії та суміжних галузей в умовах світової економічної кризи. 

2. Фінансово-облікове забезпечення функціонування індустрії гостинності. 

3. Менеджмент підприємств індустрії гостинності в умовах світової фінансової кризи: 

виклики й можливості, сильні та слабкі сторони. 

4. Інноваційні технології та менеджмент якості продукції та послуг готельно-

ресторанного, туристичного та рекреаційного бізнесу. 

5. Сучасні тренди розвитку внутрішнього та зовнішнього туризму та готельно-

ресторанного бізнесу в Україні та світі. 

6. Удосконалення маркетингового комплексу підприємств індустрії гостинності. 

7. Інформатизація бізнес-процесів індустрії гостинності. 

8. Інституційно-інфраструктурне забезпечення функціонування індустрії гостинності. 

9. Об’єкти індустрії гостинності: проєктування, будівництво, дизайн, техніко-

технологічне вдосконалення. 

 

Умови участі: 
Участь безкоштовна.  

Форма участі – дистанційна, очна, заочна. 

Для участі в конференції необхідно до 20 квітня 2021 р. надіслати в електронному 

вигляді заявку (https://forms.gle/WeK3AqM2ApuvmDF48) та текст матеріалів, оформлений 

згідно вимог (назва файлу – прізвище першого автора, наприклад: Величко_тези.doc) на 

електронну адресу conf.grst.ksaeu@ukr.net. 

За результатами роботи конференції буде видано електронний збірник матеріалів 

конференції, який буде розміщено на офіційному сайті Херсонського державного аграрно-

економічного університету (www.ksau.kherson.ua) потягом місяця з дня проведення заходу.  

https://forms.gle/WeK3AqM2ApuvmDF48
https://forms.gle/WeK3AqM2ApuvmDF48
mailto:conf.grst.ksaeu@ukr.net
http://www.ksau.kherson.ua/


Вимоги до оформлення тез доповідей: 

Робочі мови конференції: українська, англійська.  

До друку приймаються тези обсягом 2–4 повні сторінки формату А4 включно з 

ілюстраціями, таблицями і списком літератури, виконані в редакторі Microsoft Word (з 

розширенням *.doc). Орієнтація книжкова, сторінки не нумеруються. 

Шрифт Times New Roman, кегль 14, шрифт звичайний, вирівняний за шириною, 

абзацний відступ – 1,25 см, міжрядковий інтервал – 1,0 пт. 

Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве – 20 мм;  

Таблиці друкуються шрифтом Times New Roman, кегль – 12. Назви і номери таблиць  

вказуються над таблицями жирним шрифтом за шириною тексту (Таблиця 1. Назва). 

Рисунки мають бути скомпоновані в єдиний об’єкт. Назва та номери рисунків 

вказуються жирним шрифтом під рисунками за шириною тексту (Рис. 1. Назва). 

Після рисунків і таблиць основний текст слід продовжувати через 1 рядок. 

Розміщення на сторінці:  

 Назва секції (колір шрифту – червоний). 

 Прізвище, ім’я, по батькові автора (напівжирний курсив). 

 Науковий ступінь, звання (посада, освітній ступінь) (курсив). 

 Наукова установа, місце роботи (курсив). 

 Місто (курсив). 

Інформація друкується вгорі з вирівнюванням по правому краю, курсивом.  

За нею через 1 рядок з вирівнюванням по центру подається назва публікації 

прописними літерами напівжирним шрифтом; після цього, через 1 рядок – основний текст з 

вирівнюванням за шириною; під текстом, через 1 рядок, з вирівнюванням за шириною  

подається список літератури, оформлений за ДСТУ 8302:2015, посилання на джерела в тексті 

наводяться у квадратних дужках [1, с. 25]. 

 

Контактна інформація: 

Адреса оргкомітету: 73006, Україна, м. Херсон, вул. Стрітенська, 23 

Херсонський державний аграрно-економічний університет. 

Електронна пошта оргкомітету: conf.grst.ksaeu@ukr.net 

Координатори конференції:  

к.е.н., доцент Морозова Олена Сергіївна 

тел. моб. + 38-066-823-92-87 

к.е.н., доцент Бойко Вікторія Олександрівна 

тел. моб. + 38-068-202-97-44 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

Секція 2: Удосконалення маркетингового комплексу підприємств індустрії гостинності 

Величко Олена Петрівна 

к.е.н., доцент 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

м. Херсон 

 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ТА ТУРИЗМУ 

 

[Текст] 

 

Список літератури 

 

Тези доповідей друкуються в авторській редакції. Автори опублікованих матеріалів 

несуть відповідальність за їхній зміст, достовірність наведених фактів, посилань тощо.  
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