Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Університет Міннесоти, Крукстон, США
Університет Трас-ос-Монті Альто Дуро ( UTAD), Португалія
Краківський аграрний університет, Польща
Державне агентство розвитку туризму України
Київська обласна державна адміністрація
Київська міська державна адміністрація
Національна туристична організація України
Асоціація індустрії гостинності України
Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму України
Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України
Німецько-український агрополітичний діалог
Латвійський центр агроконсалтингу та навчання

Інформаційний лист
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у
МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

«Глобальні виклики для індустрії гостинності:
економіка, менеджмент, дорадництво»
(18– 19 травня 2021 року, м. Київ)
до 20 – річчя кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і
консалтингу
Під час конференції передбачено обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами:
 Тренди глобального, національного та регіонального розвитку туризму: економіка, фінанси,
безпека і страхування, логістика.
 Соціокультурний вимір туризму та реалізація концепції сталого розвитку.
 Інклюзивність сільського зеленого туризму:сучасні тренди.
 Державна політика та зміни українського дорадництва за світовими тенденціями.
 Дорадництво як ефективний інструмент розвитку сільського туризму.
 Маркетинг туристичних дестинацій світового та вітчизняного туризму.
 Моделювання мікроекономічного розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу:
менеджмент, облік та оподаткування.
 Діджіталізація бізнес-процесів суб’єктів туристичної індустрії.
 Удосконалення підготовки фахівців для сфери гостинності.
 Інноваційні технології в інформаційно-консультаційній діяльності.
 Агропромислове виробництво і розвиток туризму.
 Екологізація суспільного життя та інновації в готельно - ресторанному і туристичному бізнесі.
 Безпека харчових продуктів для закладів ресторанного господарства.

Порядок роботи конференції:
18 травня 2021 року
08.30-9.55 – Заїзд та реєстрація учасників
10.00-12.00 – Пленарне засідання (1 частина)
12.00-12.45 – Кава-брейк
12.45-15.30 – Пленарне засідання (2 частина)
17.00- 19.00 - вітальний гала-обід
19 травня 2021 року
10-11.00 – Підведення підсумків. Завершення конференції.
11.00 – 14.00 – «НУБіП туристичний» - презентація туристичних маршрутів НУБІП України
Робочі мови конференції: українська, англійська, польська. Зарубіжні учасники подають матеріали однією
з робочих мов конференції.
За результатами конференції буде видано збірник тез доповідей та збірник наукових статей.
Для участі в конференції необхідно:
1) заповнити заявку про участь у конференції за формою, що додається; не пізніше 1 травня 2021 р.;
2) на електронну адресуkafedra21@ukr.net надіслати: файл заповненої заявки (приклад назви –
zayav_Ivanko.doc); електронну версію тез доповіді (не більше 4-х сторінок (назва файлу - tez_Іvanko.doc),
оформлених відповідно до вказаних нижче вимог; файл, що містить відскановане зображення документу
про оплату (назва - opl_Ivanko) – не пізніше 8 травня 2021 р.;
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Публікуватимуться тексти, підготовлені в форматі MS WORD (.doc), які відповідають таким вимогам:
- тези повинні містити загальну постановку проблеми, короткий виклад основного матеріалу
дослідження, висновки;
- обсяг не більше 4 сторінок формату А4; поля: праве, ліве – 2,5 см, верхнє, нижнє – 2 см;
міжрядковий інтервал – одинарний;
- перший абзац – УДК – по лівому краю сторінки, шрифт TimesNewRoman, 14 п., звичайний;
- другий абзац – прізвище та ініціали автора(ів) – по центру сторінки, шрифт TimesNewRoman,
14 п., напівжирний;
- третій абзац – назва організації – по центру сторінки, шрифт TimesNewRoman, 13 п., курсив;
- четвертий абзац – назва тез – по центру сторінки, шрифт TimesNewRoman, 14 п., жирний, всі
літери великі; після назви – порожній рядок;
- текст тез – TimesNewRoman, 14 п., звичайний;
- після тексту тез – порожній рядок;
- список джерел –по лівому краю сторінки, шрифтTimesNewRoman, 13 п., звичайний;
- рисунки в тексті матеріалів – по центру сторінки:
Рис.1. Назва – по центру сторінки, шрифт TimesNewRoman, 14 п., курсив;
таблиці:
Таблиця 1 – по правому краю сторінки; шрифт TimesNewRoman, 14 п., курсив; Назва таблиці – по центру
сторінки, шрифт TimesNewRoman, 14 п., жирний, курсив;
ілюстративний матеріал має бути виконаний чітко і якісно. Посилання на ілюстрації в тексті тез –
обов’язкові. Усі ілюстрації супроводжуються підписами.
Рукописи, оформлені без урахування наведених вимог, оргкомітет розглядати не буде.
Вимоги до наукових статей аналогічні. Обсяг статті від 10 до 15 сторінок.
Організаційний внесок сплачується за кожного учасника і становить 100 гривень, для зарубіжних
учасників 15 дол. США. Організаційний внесок покриває витрати на публікацію тез доповідей.
Оплата публікації в електронних збірниках тез та статей здійснюється після одержання інформації
оргкомітету щодо прийняття наданих матеріалів.
УВАГА! Вартість проживання учасниками конференції сплачується окремо.

З питань сплати організаційного внеску звертатися за телефоном:
067-301-51-51, Москвічова Олена Сергіївна
Інформація для контактів:
тел.093-163-30-92 – завідувач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і конслатингу,
д.е.н., проф. Басюк Дарія Іванівна.
тел. 097-590-11-83 – професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і
конслатингу, д.е.н., проф.Кальна-ДубінюкТетянаПрокопівна.
тел. 098-908-55-22 - професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і конслатингу,
д.е.н., проф. Бардаш Сергій Володимирович.
тел. 067-301-51-51 - доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і конслатингу,
к.е.н., доц. Москвічова Олена Сергіївна.

ЗАЯВКА
Для участі в Міжнародній науково-практичній конференції
«Глобальні виклики для індустріїгостинності: економіка, менеджмент, дорадництво»

(має бути надіслана не пізніше 1 травня 2021 року
на електронну адресу kafedra21@ukr.net)
1. Прізвище ___________________________________________________________________
2. Ім’я ________________________________________________________________________
3. По батькові _________________________________________________________________
4. Науковий ступінь ____________________________________________________________
5. Вчене звання ________________________________________________________________
6. Місце роботи ________________________________________________________________
7. Посада ______________________________________________________________________
8. Тема виступу ________________________________________________________________
9. Напрям роботи конференції ____________________________________________________
10. Тези доповіді, що надсилаються ________________________________________________
11. Стаття, що надсилається _______________________________________________________
12. Планую
виступити
-

на пленарному засіданні

-

на секції
взяти участь у роботі конференції заочно
12. Чи існує потреба в поселенні
- так
- ні

Заявка оформляється окремо для кожного із учасників конференції!

