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До участі в конференції запрошуються науковці, 

викладачі, докторанти, аспіранти, студенти 

магістри, практичні діячі, представники органів 

державної влади і місцевого самоврядування та всі 

зацікавлені особи. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Сучасні тенденції та стратегії готельно-

ресторанної індустрії та туризму. 

2. Регіональні проблеми розвитку туристичного та 

готельно-ресторанного бізнесу. 

3. Світові досягнення та інноваційні технології в 

туристичному та готельно-ресторанному бізнесі. 

4. Харчові технології та управління якістю 

продукції в галузі готельно-ресторанного бізнесу. 

5. Психолого-педагогічні аспекти кадрового 

забезпечення готельно-ресторанної індустрії. 

7. Сучасні проблеми менеджменту та маркетингу в 

готельно-ресторанному бізнесі та туризмі. 

 

Робочі мови конференції: українська, 

англійська,  російська. 

 

Матеріали конференції: передбачається 

публікація тез доповідей у збірнику матеріалів 

конференції, який планується видати в 

електронному вигляді. 

Учасники конференції мають можливість 

опублікувати статті у фахових наукових 

журналах (Науковий вісник Мукачівського 

державного університет. Серія «Економіка», 

ISSN 2313-8114 та/або Електронне наукове 

видання «Економіка та суспільство», ISSN 

(Online) 2524-0072). 

 
Контакти організаторів конференції (з питань 

публікації тез доповідей та статей)  

Мілашовська Ольга Іванівна, тел. (03131) 2-15-32,  

Рубіш Марина Андріївна тел. (03131) 2-15-32,  

моб. (050) 925 74 46, e-mail: kafedragrs@gmail.com 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

До друку приймаються статті, написані 

українською, російською або англійською мовами, 

які раніше не публікувалися та не були передані 

для публікації в інші видання (у тому числі 

електронні). 

Вимоги та умови публікації розміщено на веб-

сайтах видань: Науковий вісник Мукачівського 

державного університету. Серія «Економіка» - 

http://msu.edu.ua/visn, Електронне наукове видання 

«Економіка та суспільство» -  

http://www.economyandsociety.in.ua/. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

1.До опублікування приймаються тези, які не 

друкувалися раніше. 

2.Тези доповіді не повинні перевищувати 2-х 

сторінок друкованого тексту на листках формату 

А4, набраного у редакторі MS Word . 

3.  Поля: ліве - 2,3 см; праве - 2,3 см; верхнє - 

2,0; нижнє - 2,5см. 

4. Гарнітура: Times New Roman 12 пт. Інтервал 

між рядками – «одинарний». 

5. Рукопис починається з індексу УДК у 

верхньому лівому кутку листа (Times New 

Roman 12 пт.). Ініціали та прізвища авторів - 

великими літерами у верхньому правому 

кутку листа (Times New Roman 12 пт.). Назва 

організації, де працює автор повністю, 8 пт. 

Назва тез - прописними великими літерами 

(Times New Roman 12 пт., жирний). 

6. Для назв таблиць використовувати шрифт 

10 пт., жирний. Для напису під рисунками 

використовувати шрифт - 8 пт., жирний. 

Формули розташовують по центру, нумерацію 

формул здійснюють по правому краю. Формули 

повинні бути набрані в редакторі Microsoft 

Equation 3.0. 

7. Літературні джерела, що цитуються, 

повинні бути пронумеровані відповідно з 

порядком звертання до них у тексті. Посилання 

на джерело і сторінки в ньому подаються в 

квадратних дужках. Список літератури 

наводиться наприкінці тез бібліографічним 

списком джерел на мові оригіналу відповідно 

до вимог ДАК України. 
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РОЗВИТОК СФЕРИ ГОСТИННОСТІ В РЕГІОНІ 

 
Останнім часом в сфері гостинності і туризму 

відбуваються значні зміни. Диверсифікація послуг 

гостинності і туризму , розвиток індустрії гостинності і 

туризму на нових територіях та конкуренція на ринку 

вимагають у урядів різних країн переглядати своє відношення 

до розвитку даної індустрії і серйозніше підходити до 

розробки її стратегії. 

В сучасних умовах уряди багатьох держав приділяють 

більше уваги формуванню стратегій розвитку регіонів, в тому 

числі і стратегіям розвитку індустрії гостинності і туризму [1, 

с. 4]. 

 

1. Валединська, К.М. Формирование стратегии развития 

индустрии гостеприимства и туризма [Текст] : дис. канд. 

економ. наук / К.М. Валединська. – М., 2013. – 209 с. 2. 

Моргулець, О.Б. Менеджмент у сфері послуг [Текст] : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл./ О.Б. Моргулець - К. : Центр 

учб. л-ри, 2012. - 383с. 
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ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

НЕОБХІДНО 

 

До 25 березня 2019 року сплатити 

організаційний внесок, який становить 100 грн. 

для учасників, які бажають отримати матеріали 

конференції в електронному вигляді та надіслати: 

заявку на участь, тези доповіді, статті (зразок 

заявки, вимоги щодо оформлення тез і статей 

додаються) та копію квитанції про оплату. Назва 

надісланих файлів має включати в себе прізвище 

авторів (напр. Русин_тези.docx). 

Вартість сертифіката учасника конференції 

оплачується окремо – 50 грн. 

Для студентів, аспірантів, викладачів 

Мукачівського державного університету 

збірник у PDF форматі – БЕЗКОШТОВНО. 
Реквізити для оплати організаційного внеску 

будуть надіслані після отримання тез доповідей і 

заявки на участь у конференції. 
Плата за публікацію статей здійснюється після 

прийняття редакцією рішення про можливість 

публікації статті у виданні. 

 

Оргкомітет конференції надсилає повідомлення 

про отримання Вашого листа протягом двох днів. 

Якщо Ви не отримали повідомлення, відправите 

роботу повторно або з’ясуйте питання про 

отримання Вашого листа Оргкомітетом за 

телефоном у координатора конференції. 

Тези доповідей, які не відповідають 
вищевказаним вимогам, не розглядаються. 
Матеріали включаються до збірника в авторській 
редакції. 

 
 

Контакти організаторів конференції (з питань 

публікації тез доповідей та статей)  

Мілашовська Ольга Іванівна, тел. (03131) 2-15-32,  

Рубіш Марина Андріївна тел. (03131) 2-15-32,  

моб. (050) 925 74 46, e-mail: kafedragrs@gmail.com 

 

  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У РОБОТІ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

ПІБ    

Науковий ступінь     

Вчене звання     

Посада    

Місце роботи (навчання)                                 

Адреса (з індексом)     

Телефон/Факс   

E-mail   

Тематичний напрямок     

Назва доповіді     

 Потребую друкований сертифікат учасника  

 Не потребую друкований сертифікат 

учасника 

 Планую надіслати статтю в науковий вісник 

Мукачівського державного університету Серія: 

Економіка 

 Планую надіслати статтю в електронне 

наукове видання «Економіка та суспільство»  

(потрібне залишити) 
 

 

Матеріали надсилати поштою на адресу 

оргкомітету або за електронною адресою: 

kafedragrs@gmail.com 

 

Адреса оргкомітету: Україна, 89600, 

Закарпатська область, м. Мукачево,  

вул. Ужгородська, 26 - кафедра готельно-

ресторанної справи, 205 ауд. 

 

Збірник матеріалів конференції планується 

тільки в електронному варіанті, який буде 

розміщений на сайті http: www.msu.edu.ua 
 

Сподіваємося на Вашу зацікавленість і 

співпрацю! 

 

З повагою, Оргкомітет 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 
Мукачівський державний університет  

Київський  національний торгово-

економічний університет 

Полтавський університет економіки і торгівлі 

ДВНЗ Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника 

Луцький національний технічний університет 

Ужгородський торговельно-економічний 

інститут КНТЕУ 

 

 
 

ВСЕУКРАЇНСЬКА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

ІНТЕРНЕТ-

КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

«РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 

В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ» 

 

 
Інформаційний лист 

 

26 березня 2019 р. 

 

 

м. Мукачево 
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