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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Інформуємо Вас про проведення Міжнародної 

науково-практичної конференції «Регіональний туризм: 

сучасний стан та шляхи оптимізації», яка відбудеться  2 квітня 

2021 року в ВНЗ «Університет економіки та права 

«КРОК» в режимі онлайн. Участь у конференції є 

безкоштовною. 

На конференцію запрошуються науковці, науково- 

педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти усіх 

рівнів навчання, представники органів державної 

влади та місцевого самоврядування, комерційних фірм, 

чия діяльність має відношення до тематики 

конференції. 

Мета конференції: обговорення актуальних 

питань щодо регіонального туризму в Україні та світі. 
 

Тематичні напрямки роботи конференції: 

Секція 1. Стратегічні напрямки розвитку 

регіонального туризму. 

Секція 2. Регіони і країни світу як компонента 

туристичного регіонознавства. 

Секція 3. Сучасний стан, проблеми і перспективи  

розвитку туризму в регіонах України. 

Секція 4. Сфера гостинності в регіонах України і 

світу. 

Секція 5. Здобутки і проблеми  вивчення 

регіонального туризму в закладах вищої освіти. 
 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

Університет економіки та права «КРОК», 03113,  

м. Київ, вул. Табірна, 30-32 
 

КОНТАКТИ: 

Відповідальні  особи  за організацію конференції: 

Мелько Людмила Федорівна, завідувач кафедри 

туризму; тел. (044) 455-57-12, вн. 124, 

ludmilam@krok.edu.ua 

Уварова Ганна Шевкетівна, заступник завідувача 

кафедри  туризму, тел. (044) 455-57-12, вн. 124, 

hannaus@krok.edu.ua 

 

ПРАВИЛА НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ! 

1. До публікації приймаються наукові праці, які не 

публікувалися раніше. 

 

 

2. Для реєстрації необхідно оформити заявку-

анкету, у якій вказати: ПІБ, науковий ступінь, вчене 

звання, місце роботи, посада, адреса, контактний 

телефон, e-mail, назва публікації, назва секції. Для 

студентів: ПІБ, спеціальність, курс, місце навчання, 

адреса, контактний телефон; e-mail, назва публікації, 

назва секції; ПІБ наукового керівника; науковий 

ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, адреса, 

контактний телефон, e-mail. 

Увага! Анкета заповнюється тією мовою, якою 

написані тези.  

3. Роботи, які не відповідають вимогам, або не 

представлені у встановлений термін, відхиляються за 

рішенням оргкомітету. 

4. За результатами передбачається видання: 

 програми конференції – буде доступна на сайті 

Університету економіки та права«KROK»; 

 матеріалів тез конференції, які будуть 

надіслані в електронному вигляді кожному учаснику. 
Заявку та тези надсилати до 28 березня 2021 р. на          

e-mail: petrenkom@krok.edu.ua (Петренко Марина 
Іванівна, методист кафедри туризму). Ім’я файла – 
прізвище першого автора. (наприклад: ivanov_tezy.doc, 
ivanov_ zaiavka.doc).  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ  
 

Матеріали повинні мати формат А4 через 1,5 інтервал. 
Обсяг рахується із списком використаних джерел, 
включаючи рисунки та таблиці. Текст має бути вирівняний 
з обох сторін (шрифт Times New Roman, кегль 14), 
абзацний відступ – 15 мм. Всі нетекстові об'єкти 
створювати вбудованими засобами Word, формули – за 
допомогою редактора Equation, діаграми, графіки - Graph 
або Excel тощо. Колір графічних матеріалів чорно-білий, 
заповнення виконувати штрихуванням. Всі поля 25 мм. 
Рисунки, схеми, формули та таблиці не повинні виходити 
за поля. Сторінки не нумеруються. Слова друкуються без 
переносів. У правому кутку зазначаються прізвище, 
ініціали автора (авторів), нижче - науковий ступінь, вчене 
звання, з нового рядка – назва установи, місто та країна, e-
mail, ORCID (для науково-педагогічних працівників, 
науковців, аспірантів). Через інтервал – назва тез великими 
літерами, через інтервал – текст. Об’єм  тез: 3-5 сторінок. 
Наприкінці подається список використаних джерел, 
оформлених відповідно з вимогами ДАК України (ДСТУ 
8302:2015) або APA (American Psychological Association 
style). Обов’язкові посилання на використані джерела 
прохання подавати по мірі згадування їх у тексті рукопису. 

mailto:ludmilam@krok.edu.ua
mailto:hannaus@krok.edu.ua
mailto:petrenkom@krok.edu.ua


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Робочі мови конференції: 

Українська, російська та англійська 
 

Відповідальність за зміст матеріалів несуть 
автори. Матеріали повинні бути ретельно 

перевірені згідно з нормами правопису та орфографії 
 

 

Конференція буде проводитись дистанційно. 
Всім зареєстрованим учасникам буде надіслано 

запрошення 
 

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У МОНОГРАФІЇ! 
 

Організатори конференції запрошують до 

написання колективної монографії на тему:  
 

«РЕГІОНАЛЬНИЙ ТУРИЗМ: СУЧАСНІ 

ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади 

регіонального туризму. 

Розділ 2. Регіональний туризм в Україні та світі.  

Розділ 3. Туристичні інновації  в регіональному 

туризмі. 

Розділ 4. Туристична освіта в регіонах України та 

світу. 

Монографії буде присвоєно ISBN та DOI 

Матеріали повинні містити елементи наукової 

новизни, мати теоретико-методологічну або практичну 

цінність. Викладені наукові положення підлягають 

обґрунтуванню, повинні супроводжуватись 

конкретними пропозиціями щодо поліпшення 

існуючого стану та можливі напрями використання 

викладених результатів наукових досліджень. 

Матеріали повинні бути відредаговані стилістично та 

граматично. 

Вимоги до оформлення матеріалів монографії: 

Оформлення текстової частини, рисунків та 

таблиць повинно відповідати загальноприйнятим 

вимогам оформлення наукових публікацій. Не 

допускаються скановані та великі таблиці, 

скановані (сфотографовані) або не згруповані 

рисунки. Формат текста: Word for Windows –

2003/2007. Формат сторінки: А4. Поля: 2,0 см – з усіх 

боків. Шрифт тексту: розмір (кегль) – 14; тип – Times 

New Roman, інтервал – 1,0. Назва друкується 

великими літерами, вирівнювання - посередині. Нижче 

через інтервал з великої літери – прізвище та ініціали 

автора, науковий ступінь, вчене звання та посада. З 

нового рядка – назва установи, місто та країна, e-mail, 

ORCID. Після відступу подається текст. Обов’язкове 

наведення списку використаних джерел оформлених 

відповідно з вимогами ДАК України (ДСТУ 8302:2015) 

або APA (American Psychological Association style). 

Обов’язкові посилання на використані джерела прохання 

подавати по мірі згадування їх у тексті рукопису. 

Матеріали щодо монографії  надсилати  до                 

2 квітня 2021 р. на   e-mail: gavrylyuks@krok.edu.ua  

(Гаврилюк Світлана Павлівна, доцент кафедри туризму). 

Ім’я файла – прізвище автора (наприклад:  
ivanov_mon.doc, ivanov_oplata.doc).  

 
ЗАПРОШЕННЯ ДО ДРУКУ У ВИДАННЯХ 

УНІВЕРСИТЕТУ!  
Організатори конференцій запрошують до друку у 

виданнях Університету: 
- фаховому виданні «Вчені записки Університету 

«КРОК», яке згідно із наказом МОН №886 від 
02.07.2020 р.  включено до Переліку наукових фахових 
видань України, категорія «Б», з економічних наук. 
Детальна інформація про видання за посиланням: 
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-
universitetu-krok/about 

- збірнику наукових праць «Legal Bulletin» до 
якого можна подавати матеріал з юридичних наук. 
Детальна інформація про видання за посиланням: 
http://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-
journal 

 
Організаційний внесок сплачується 

учасниками за реквізитами, які будуть надіслані 
авторам після прийняття до друку матеріалів 

Система оплати 

Категорія 
 авторів 

 

 
 

Показник 

науково-
педагогічні 

працівники, 

студенти, 
аспіранти 

Університету 

«КРОК» та 
університетів-

партнерів 

студенти, 
аспіранти 

інших 

закладів 
вищої 

освіти 

науково-

педагогічні 

працівники 
інших 

закладів 

вищої 
освіти 

закор- 
донні 

автори 

тези доповіді  

(3-5 стор.) 
- - - - 

стаття  

(7-17 стор.) 
- 

100 

грн/стор. 

100 

грн/стор. 

5 

$/page 

розділ 

монографії 

(20-25 стор.) 
(1 д.а.) 

- 
50 

грн/стор. 

50 

грн/стор.  
- 

Бонуси (підсумовуються за всіма категоріями): 

одночасно 
подані тези, 

стаття та розділ 

монографії 

10% 

всі автори – 

доктори наук 
100% 

 

Зразок оформлення тез  

Іванов І.І., 

к.е.н, доцент,доцент кафедри туризму, 

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 

 м. Київ, Україна, 

e-mail:ivanov_i.i@ukr.net, 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6874-3201 

 

Петров І.І., 

студент 3 курсу спеціальності «Туризм», 

ВНЗ «Університет економіки та права,  

м. Київ, Україна, 

e-mail: petrov_i.i@ukr.net 

 

РОЛЬ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИЗМУ У РОЗВИТКУ 

ТЕРИТОРІЙ 

 

Регіональний туризм покликаний сприяти 

саморозвитку туристичної діяльності регіонів, 

підвищенню їх конкурентноспроможності… 

 

Список використаних джерел: 

 

1. Уварова Г. Ш. Рекреаційний потенціал Києва. 

Географія та туризм.  К.: Альфа-ПІК, 2019.  Вип. 48.  

С.93-103. 

 

Матеріали, оформлені згідно з вимогами, 
повинні надійти до оргкомітету до 

 
 

28 березня 2021 року 
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