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ІІ Міжнародна науково-практична конференція  
 

ТУРИЗМ ХХІ СТОЛІТТЯ:  

ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ЦІННОСТІ 

 

8 – 10  квітня 2020 року  
 

                                               Санаторій «Квітка полонини»  

Закарпатська область (Україна) 

 
 

Ш а н о в н і     к о л е  г и! 

 

 Запрошуємо науковців, освітян, представників влади та бізнесу взяти участь в 

обговоренні стратегічних напрямів розвитку туризму ХХІ століття. 

 

Робочі мови конференції: українська,  англійська. 

Форми участі: очна, дистанційна. 

 

ПАНЕЛЬНІ ДИСКУСІЇ 

 Гостинність  та туризм 4.0.: концепції, стратегії, прогнози 

 Креативні технології  брендингу туристичних дестинацій 

 Економіка вражень: подорожі, екскурсії та  івенти 

 Ресторанні технології:  національна  автентичність  та світові тренди  

 Толерантність стратегічного партнерства  освіти, бізнесу, публічних 

інституцій 

 Освіта та наука: глобальні, національні та регіональні трансформації 

 
 

 

 



Заїзд учасників та реєстрація – 8 квітня 2020 р. з 09:00 до 10:00, за 

адресою: 89325, с. Солочин, Свалявський район, Закарпатська область, Україна, 

санаторій «Квітка полонини»   

* Розрахунковий час: заїзд після 01.00 год (виїзд до 23.00 год) 

Початок конференції – 8 квітня 2020 р. о 12:00. 

Мови конференції: українська, англійська. Матеріали конференції 

подаються виключно англійською мовою.  

Кожній публікації буде присвоєно DOI. Планується видання збірника 

матеріалів конференції, який буде направлено для індексації у міжнародній 

наукометричній базі даних Web of Science. У разі відмови від індексації 

матеріали можуть бути опубліковані у наукових журналах «Вісник КНТЕУ», 

«Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» та міжнародному науково-

практичному журналі «Товари і ринки», яки є фаховими та мають категорію Б. 

Неякісно підготовлені матеріали, із виявленими фактами плагіату, 

порушенням правил вимог, до друку не прийматимуться. 

Електронну версію програми конференції буде розміщено на сайті КНТЕУ.  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ  

Матеріали виступів направляти на адресу електронної пошти: 

confer_knteu2020@ukr.net. Назви файлів необхідно підписувати відповідно до 

прізвища та ініціалів учасника конференції із зазначенням секції  (наприклад, 

Василенко_О_платформа_2)  

Обсяг матеріалів  від 6 сторінок, шрифт – Times New Roman, кегель – 14 

pt, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см;  поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 

25 мм, праве – 25 мм, ліве – 25 мм; формат роботи: Місrоsoft Word – (*.doc). 

Сторінки не нумеруються, перенесення слів не допускається.   

У верхньому правому куті першої сторінки зазначаються УДК, нижче –

прізвище та ім’я автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання. Далі  

назва закладу вищої освіти, міста, країни. Нижче – ідентифікатори  ORCID,  

ResearcherID  (назва є активним гіперпосиланням на профіль). Через один 

інтервал у центрі сторінки – назва доповіді великими літерами, ще через один 

інтервал – текст. У тексті необхідно розрізняти знаки «-» і «–», ініціали та 

прізвища оформлювати за допомогою нерозривних пробілів: Сtrl+Shift+пробіл. 

Текст статті має розміщуватися за такою схемою (виділяються  

напівжирним шрифтом): анотація мовою статті; ключові слова (не більше 5); 

актуальність теми дослідження; постановка проблеми; аналіз останніх 

досліджень і публікацій; постановка завдання; виклад основного матеріалу; 

висновки та список використаних джерел. У списку використаних джерел 

мають бути публікації не пізніше ніж за п’ять останніх років (рекомендується).     

Рисунки,  таблиці  друкуються  вбудованим редактором  Microsoft  Word.  

Назва рисунка друкується напівжирним шрифтом та розміщується під рисунком 

по центру. Всі  рисунки  повинні  бути  згруповані  як  єдиний об’єкт.  

Приклад  оформлення:  Рисунок  1  –  Джерела дефіцитного фінансування. 

Слово  «Таблиця»  зазначають  один  раз  зліва  над першою  частиною  таблиці  

mailto:confer_knteu2020@ukr.net


(з  абзацного відступу). Приклад  оформлення:  Таблиця  1 – Класифікація  

фінансових  ресурсів.   Розмір шрифту  табличного тексту  на 2 пункти менше 

основного шрифту. Формули  виконуються  за  допомогою  редактора формул 

(внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows). 

Після тексту через один інтервал подається список використаних джерел 

в алфавітному порядку. Оформлення цитування необхідно робити відповідно до 

стилю АРА. Автоматизоване оформлення посилань за допомогою ресурсів: 

Citation Machine (http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book) 

http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual  

 

Відповідальними за зміст матеріалів є автори. 

Після надання матеріалів  та отримання відповіді про їх прийняття 

потрібно надіслати відскановану (сфотографовану) копію квитанції про сплату 

організаційного внеску на електронну адресу confer_knteu2020@ukr.net  

(назва файлу українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника 

конференції, слово «Квитанція» із зазначенням секції (наприклад, 

Василенко_Олена_Квитанція_2). 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВНЕСКИ ТА ЗАЯВКА УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ  

 

Організаційні внески учасників використовуються для часткового 

покриття витрат, пов'язаних із підготовкою і проведенням конференції: 

200 грн – організаційний внесок за дистанційну участь;  

250 грн – організаційний внесок за безпосередню участь; 

Після подання матеріалів і розгляду їх на відповідність вимогам і змісту 

конференції Вам буде надіслано запрошення з реквізитами для оплати. 

Матеріали будуть прийняті для публікації за умови надходження копії 

платіжного документа відповідно до форми участі й публікації. 

 

 

 
Реєстраційна форма учасника 

……………………………………………………………………………………………….. 
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GLOBAL IMPERATIVES 

FORMATION OF TOURIST DESTINATION BRAND 

 

Abstract. The article discusses economic prerequisites for the formation of a 

brand of tourist direction, which depend on the socio-economic, cultural and political 

influence of the territory, investment attractiveness, foreign trade and development of 

export-oriented tourism model are presented.  

…….. 

Keywords: brand, territory multiplicity, tourist destination, tourist attraction, 

global imperatives 

 

    Relevance of research topic.  
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The desire of the peoples to establish links among themselves marked the 

beginning of integration. …….. 

………. 

(figure 1.1) 

 

Source: World Travel and Tourism Council: Travel and Tourism Global 

Economic Impact and Issues 2018 – March 2018 Figure 1.1. Visitor exports, (%) 

(World Travel and Tourism Council: Travel & Tourism Global Economic Impact & 

Issues 2018 – March 2018) 

Formulation of the problem. Globalization, as a major trend in the process of 

transformation of social development, has led not only to a global mega environment, 

but also to high competition for profitable markets, resources, investors and skilled 

labor. 

…… 

Analysis of recent researches and publications. 

Studies of various aspects of territory branding have been reflected in 

publications and research. In particular, during the evolution of theory, three 

theoretical approaches (rational, emotional and social) were formed in the format of 

which the conceptual essence of the brand is evolving.  

……. 

Presenting main material.  The global imperative for the formation of a 

destination tourism brand is the need to successfully promote the national tourism 



product. Ukraine exports and imports tourism services, which creates a real 

precondition for forming a brand of territories in order to strengthen competitive 

positions in the growth of tourists, investments, strengthen integration ties and more.  

……… 

     Conclusion. Justifying the systematic nature of the imperatives of world 

tourism brands, it should be noted that this process should be regulated by state 

institutions and public organizations, which have the functions of developing the 

state's tourism policy and developing mechanisms for its implementation.  

…….. 
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ГЛОБАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ ТУРИСТИЧНОЇ 

ДЕСТИНАЦІЇ 

 

Анотація. У статті розглядаються економічні передумови формування 

бренду туристичної дестинації, які залежать …… 
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Матеріали конференції необхідно надіслати до 9 березня 2020 р. на 

електронну пошту: confer_knteu2020@ukr.net 

 
Адреса й контакти оргкомітету конференції: 

м. Київ, вул. Кіото, 19, к. А-548; електронна адреса: confer_knteu2020@ukr.net. 

 

За додатковою інформацією звертатись до оргкомітету конференції:  

Васильєва Олена Олександрівна, тел. (044) 531 47 37 
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