
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Шановні колеги! 
Кафедра туристичного та готельного бізнесу  
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі» запрошує Вас прийняти участь у ІІ Всеукраїн-
ській науково-практичній Інтернет-конференції «Моде-
рнізація економіки в умовах зростання суспільної сві-
домості: туризм, людиномірність, партнерство, коопе-
рація», яка відбудеться 14 грудня 2017 року. 

Організаційний комітет 
Голова: 
Нестуля О. О.,  лауреат державної премії України в 
галузі науки і техніки, заслужений працівник освіти 
України, ректор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський універ-
ситет економіки і торгівлі», д.і.н., професор. 

Співголови: 

Гаркуша С. В., проректор з наукової роботи, професор 
кафедри документознавства та інформаційної діяльно-
сті в економічних системах ВНЗ Укоопспілки «Полтавсь-
кий університет економіки і торгівлі», д.т.н., професор; 

Лисенко Ю. Г., член-кореспондент НАН України, дирек-
тор навчально-наукового інституту інноваційних техно-
логій управління ВНЗ Укоопспілки «Полтавський уні-
верситет економіки і торгівлі», д.е.н., професор; 

Ліптуга І. Л., радник Першого віце-прем’єр міністра 
України – Міністра економічного розвитку і торгівлі 
України, президент Асоціації «Національна туристична 
організація України»; 

Ляшенко В. І., Віце-президент, головний вчений секре-
тар, академік Академії економічних наук України,  заві-
дувач відділу проблем регуляторної політики та розви-
тку підприємництва Інституту економіки промисловості 
НАН України, д.е.н., професор; 

Рогоза М. Є., академік Академії економічних наук Укра-
їни, завідувач кафедри  економіки підприємства та 
економічної кібернетики ВНЗ Укоопспілки «Полтавсь-
кий університет економіки і торгівлі», д.е.н., професор; 

Скляр Г. П., завідувач кафедри туристичного та готель-
ного бізнесу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі», д.е.н., професор; 

Стефанович А. М., директор Департаменту науково-
освітнього забезпечення та розвитку підприємництва 
на селі Міністерства аграрної політики та продовольст-
ва України; 

Шенін А. О., начальник відділу економічної аналітики, 
статистики, стандартизації та науки Департаменту тури-
зму та курортів Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України. 

Члени оргкомітету: 

Балджи М. Д., завідувач кафедри економіки та управ-
ління національним господарством Одеського націона-
льного економічного університету, д.е.н., професор; 

Барибіна Я. О., експерт з розвитку туристичних дести-

націй, регіональний координатор з розвитку мережі 
«Green Ways», доцент кафедри менеджменту 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі», к.е.н., доцент; 

Башнянин Г. І., заслужений діяч науки і техніки України, 
завідувач кафедри економічної теорії Львівського тор-
говельно-економічного університету, д.е.н., професор; 

Гросул В. А., завідувач кафедри економіки та управлін-
ня Харківського державного університету харчування та 
торгівлі, д.е.н., професор; 

Задорожний Г. В., академік Академії філософії госпо-
дарства, академік Міжнародної кадрової академії, за-
відувач кафедри міжнародної економіки та світового 
господарства Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна, д. е. н., професор; 

Іванов C. В., директор Громадської організації «Міжна-
родний центр досліджень соціально-економічних про-
блем модернізації та розвитку кооперації», д.е.н., про-
фесор; 

Кифяк В. Ф., заслужений працівник культури України, 
заступник директора з наукової, науково-методичної 
роботи та міжнародних зв’язків Чернівецького торго-
вельно-економічного інституту Київського національно-
го торговельно-економічного університету, д.е.н.,   
професор; 

Леоненко П. М., заслужений працівник освіти України, 
завідувач відділу теорії економіки і фінансів Державної 
навчально-наукової установи «Академія фінансового 
управління», д.е.н., професор; 

Лиман С. І., завідувач кафедри туристичного бізнесу 
Харківської державної академії культури, д.і.н.,       
професор; 

Ніколенко С. С., завідувач кафедри економічної теорії 
та прикладної економіки ВНЗ Укоопспілки «Полтавсь-
кий університет економіки і торгівлі», д.е.н., професор; 

Оніщук Л. М., почесний працівник туризму України, 
заступник начальника Управління інфраструктури та 
туризму Полтавської обласної державної адміністрації, 
к.пед.н.; 

Павлов В. В., начальник відділу туризму та культурної 
спадщини Управління культури виконавчого комітету 
Полтавської міської ради; 

Пантелеймоненко А. О., професор кафедри туристич-
ного та готельного бізнесу ВНЗ Укоопспілки «Полтавсь-
кий університет економіки і торгівлі», директор Полта-
вського регіонального центру досліджень і сприяння 
розвитку кооперації, д.е.н., професор; 

Пасєка С. Р., завідувач кафедри туризму та готельно-
ресторанної справи Черкаського національного універ-
ситету імені Богдана Хмельницького, д.е.н., професор; 

Сущенко О. А., завідувач кафедри «Туризм» Харківсь-
кого національного економічного університету імені 
Семена Кузнеця, д.е.н., доцент.  

http://www.lac.lviv.ua/structure/institutes/ief/kaf-ekonteor/


Тематичні напрями конференції 
1. Європейська модернізація та реформи в Україні в 
умовах соціально-економічної асиметрії світового   
господарства. 
2. Соціально-економічні умови модернізації сфери 
туризму, гостинності та рекреації в Україні. 
3. Модернізація кооперативного сектора національної 
економіки. 
4. Модернізація та університетська освіта: фундамен-
тальність і практико-орієнтоване навчання. 

Умови участі у конференції та публікації тез 
Форма участі в конференції: дистанційна. 
Робочі мови: українська, англійська, німецька,          
російська. 
За підсумками конференції буде сформований елект-
ронний збірник матеріалів конференції (PDF). Збірнику 
будуть надані відповідні бібліотечні індекси УДК, ББK та 
міжнародний стандартний книжний номер (ISBN). 
Збірник буде розмішений на сайті кафедри туристично-
го та готельного бізнесу університету за адресою: 
http://www.tourism.puet.edu.ua/ (Розділ «Новини») 
після проведення конференції. 
Для участі у конференції та публікації тез у збірнику 
матеріалів необхідно у термін до 13 грудня 2017 року 
надіслати на електронну адресу оргкомітету 
puet.karpenko@gmail.com заявку та тези. 
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріа-
ли, які не відповідають вимогам щодо оформлення, 
темі конференції чи надійшли із запізненням. 
Матеріали не рецензуються, публікуються в авторській 
редакції. Автори несуть відповідають за точність наве-
дених у матеріалах даних і цитат. 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ Є БЕЗКОШТОВНОЮ 

Вимоги до оформлення тез 
1. Обсяг тез 2-3 сторінки (разом з використаними дже-
релами). 
2. Кількість співавторів тез не більше 2-х (двох). Роботи 
студентів друкуються тільки у співавторстві з науковим 
керівником. 
3. Текст тез повинен бути набраний при дотриманні 
наступних вимог у текстовому редакторі Microsоft 
Word: 
 формат А5 (148 × 210 мм), поля тексту (дзеркальні): 

верхнє, нижнє, внутрішнє, зовнішнє – 1,5 см; 
 шрифт набору Times New Roman, розмір – 11; 
 міжрядковий інтервал – 0,9, абзац – 0,5 см. 

Ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання ав-
тора розміщуються у правій частині аркуша, нижче – 
назва установи (без скорочень), місто, нижче E-mail  – 
курсивом; через 1 інтервал – назва тез великими літе-
рами жирним курсивом по центру аркуша; далі через 
1 інтервал за шириною аркуша – текст тез. Список ви-
користаних джерел слід розміщувати в кінці після текс-
ту тез через 1 інтервал за шириною аркуша. 
4. Формули та рівняння розташовують безпосередньо 
після посилання на них у тексті. Нумерують тільки ті 

формули та рівняння, на які є посилання в тексті. Фор-
мули та рівняння слід нумерувати арабськими цифра-
ми в круглих дужках порядковою наскрізною нумера-
цією. Нумеровані формули виділяють в окремі рядки і 
розташовують посередині сторінки. Номер формули 
або рівняння зазначають на рівні формули або рівнян-
ня в дужках у крайньому правому положенні на рядку. 
Увага! Всі формули слід набирати в «Редакторі фор-
мул» Math Type! 
5. Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаг-
рами, фотознімки) слід розміщувати безпосередньо 
після першого посилання на них у тексті. Всі елементи 
графічних об’єктів повинні бути згруповані. Робота не 
повинна містити сканованих фрагментів. На всі ілюст-
рації мають бути посилання в тексті. 
6. Таблиці слід розташовувати безпосередньо після 
посилання на них у тексті або на наступній сторінці. На 
всі таблиці мають бути посилання в тексті. 
Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами наскріз-
ною нумерацією. Увага! Орієнтація таблиць, ілюстрацій 
виключно книжкова і не має перевищувати 2/3 площі 
аркуша. 
5. Бібліографічний опис джерел складають відповідно 
до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої   
справи. 

 
Зразок оформлення заявки 

Прізвище, ім’я, по-батькові автора   
Місце роботи (навчання), посада, науковий  
ступінь, вчене звання автора 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові наукового  
керівника (для студентів) 

 

Місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене 
звання наукового керівника (для студентів) 

 

Назва і номер тематичного напряму   
Назва тез доповіді  
Контактний телефон  
Е-mail  

Контактна особа 
Карпенко Юрій Вікторович, к.е.н., заступник завідувача 
кафедри туристичного та готельного бізнесу ВНЗ Укоо-
пспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
– тел. (05322) 2-16-87. 

Зразок оформлення тез 
 

Ю. В. Карпенко, к.е.н., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки  

«Полтавський університет економіки і торгівлі», 
м. Полтава 

puet.karpenko@gmail.com  
 

ТУРИЗМ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ          

СВІТОВОГО РОЗВИТКУ 
 
Глобалізація – це об’єктивний процес у сучасних 

міжнародних відносинах, провідна роль якого… 


