
 
1 

 

 

Інформаційний лист 
 

23 жовтня (четвер) 2014 року відбудеться VI Міжнародна науково-

практична конференція: «Туризм в умовах глобалізації: 

виклики часу».  
Захід проводиться за сприяння ЮНВТО та участі Комітету Верховної Ради 

України з питань науки і освіти, Міністерства освіти і науки України, Державного 

агентства України з туризму та курортів, Національної Академії педагогічних 

наук України, Асоціації навчальних закладів України туристського і готельного 

профілю, Київського університету туризму, економіки і права, Товариства 

«Знання» України, Київського технікуму готельного господарства; Академії 

туризму України.  
 

Напрями роботи конференції: 
 

– «НОВІТНІ КОНЦЕПЦІЇ ТУРИЗМУ ТА СУЧАСНІ ТУРИСТИЧНІ 

ПРАКТИКИ» 
 

– «РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОЇ 

СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН» 
 

– «ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК ПРАВОВОГО  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ» 
 

– «ЕФЕКТИВНІ ФОРМИ УПРАВЛІННЯ СЕКТОРОМ ТУРИЗМУ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ» (Секція молодих науковців) 

 

Проблеми для обговорення: 
– Інтеграція туризму у «глобальний порядок денний»; 

– Сучасний стан та тенденції розвитку ринку туристичних послуг; 

– «Допоміжний рахунок» та проблеми обліково-аналітичного забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств сфери туризму; 

– Перспективи розвитку туризму  в умовах інформаційного суспільства; 

– Стратегічні напрями формування інфраструктури рекреаційної 

діяльності: світовий досвід та українські реалії; 

– Сучасні тенденції розвитку готельного та ресторанного бізнесу в Україні у 

контексті міжнародної інтеграції; 

– Сучасне екскурсознавство: інноваційні моделі; 

– Соціальний туризм – сучасна концепція; 

– Проблеми та перспективи розвитку екологічного туризму  

– Туризм у стратегії управління суспільно-економічними ризиками та 

урегулювання кризових ситуацій; 

– Соціально-економічні можливості забезпечення туристичної 

привабливості України. 
 

Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська. 

Форма участі – очна, заочна. 
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За підсумком роботи будуть видані матеріали конференції.  

Для участі в конференції до 25 вересня 2014р. необхідно подати заявку, тези 

доповіді (3-5 сторінок) та сплатити організаційний внесок. 

 

Організаційний внесок: 
 

Для учасників конференції організаційний внесок складає 150 грн., який 

перераховується на розрахунковий рахунок – 26002060104000 в Філія РЦ Приватбанк  

м. Київ МФО 320649 ІПН 229152226539, номер свідоцтва 35637529.  

Оплата включає: отримання програми, матеріалів виступів, кави-брейк. 

 

Матеріали надсилати за адресою: 
 

Оргкомітет конференції  

02192, м. Київ, Україна, вул.Генерала Жмаченка, 26,  

Київський університет туризму, економіки і права, Кручеку О.А. 

Tel./тел. (044) 599-93-52, 543-41-85; Fax/факс (044) 543-93-52; 

E-mail: www. kutep.ua; E-mail:info@kutep.ua. 

 

Вимоги до оформлення виступів 
 

Тези виступів подаються в електронному та роздрукованому вигляді, набрані в 

редакторі Microsoft Word (шрифт Times New Roman, розмір – 14, інтервал 1,5 на папері 

формату А4). Поля: справа та зліва – 25 мм, зверху 25 мм, знизу – 25 мм; відстань від 

краю до колонцифри (номера сторінки знизу посередині) – 20 мм.  

Текст має бути побудований за загальноприйнятою схемою: 

 назва виступу, ім’я та прізвище автора – великими літерами; 

 літературні джерела треба подавати як бібліографічні виноски в кінці тексту. 

 

 

До участі в роботі конференції запрошуємо наукових працівників, 

викладачів, аспірантів, а також представників міжнародних організацій та 

дипломатичних представництв зарубіжних країн, усі зацікавлені організації сфери 

туризму і гостинності. 

 

 

З повагою,  

Оргкомітет 

mailto:kutep@kutep.kiev.ua
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ЗАЯВКА 

на участь у VІ Міжнародній науково-практичній конференції 

„Туризм в умовах глобалізації: виклики часу” 

 
 

Прізвище, ім’я, по батькові____________________________________________ 

Науковий ступінь____________________________________________________ 

Посада_____________________________________________________________ 

Установа___________________________________________________________ 

Адреса_____________________________________________________________ 

Телефон, e-mail______________________________________________________ 

Факс_______________________________________________________________ 

Тема доповіді (виступу)_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Форма участі (очна, заочна)____________________________________________ 

Необхідне технічне обладнання для виступу     –   графопроектор 

– мультимедійний проектор 

– інше 

Необхідне проживання в готелі «Гостинність»     _____________________ 
(орієнтовна вартість – 150-200 грн. за добу) 

 

  

Запрошення на конференцію Вам буде надіслано після отримання 

оргкомітетом заявки на участь у конференції, тез доповіді, та копії платіжного 

документа про сплату організаційного внеску. 

 Просимо самостійно потурбуватися про квитки на зворотню дорогу. 

 

  

 
 


