
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 
Прізвище ______________________________ 
Ім’я __________________________________ 
По батькові ____________________________ 
Науковий ступінь_______________________ 
Вчене звання __________________________ 
Організація ____________________________ 
______________________________________ 
Посада ________________________________ 
Адреса для листування __________________ 
Телефон _______________________________ 
Факс __________________________________ 
E-mail: ________________________________ 
Я планую: 
 виступити з пленарною доповіддю  
 виступити із секційною доповіддю  
 заочна участь у конференції              
Інформація про доповідь (автори і назва)  
______________________________________ 
______________________________________ 
Дата подачі тез _________________________ 
Назва секції ____________________________ 
Необхідність бронювання житла __________ 
 

Реєстраційну форму, електронну версію 
відредагованих тез та копію квитанції про 
оплату оргвнеску необхідно надіслати на 
електронну або поштову адресу оргкомітету     
до 02 жовтня 2015 р.  

 

Адреса оргкомітету: 
ТНТУ імені Івана Пулюя,  

вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001 
тел. (0352) 253674, факс (0352) 254983 

моб. 0673343345 Панухник Олена Віталіївна 
E-mail:  volodymyrdzyura@gmail.com 

 

Реєстраційну форму та інформацію про 
конференцію можна завантажити за 
наступним посиланням силанням 
http://tntu.edu.ua/?p=uk/news/2285 

Для участі в конференції необхідно 
направити в оргкомітет: 
 реєстраційну форму; 
 тези доповідей; 
 копію квитанції про оплату.  
При реєстрації учасники отримують 

матеріали конференції. 
За умови участі в заходах сума оргвнеску 

складає 300 грн. для учасників з України та 
в еквіваленті 100 $ для учасників з інших країн. 
Для аспірантів і студентів оргвнесок складає 
50% від вказаної суми. Оргвнесок включає 
видання тез конференції, участь у товариській 
зустрічі та культурній програмі. При заочній 
участі з опублікуванням тез конференції 
оплата складає 100 грн. з отриманням 
друкованого екземпляра збірника та 50 грн.– 
з отриманням електронного збірника тез.  

Проживання та харчування – за рахунок 
учасників конференції. 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ 
Одержувач: ТОО УСНТІ; банк: філія ВАТ 

Укрексімбанку у м. Тернопіль; МФО 338879; 
код: 26310146; р/р 2600301668594. 

Призначення платежу: За участь в 
конференції (вказати прізвище та ініціали). 

Вказаний рахунок є мультивалютним (€, 
$, грн., рос. рублі). 

Підтвердження про оплату (копію 
платіжного доручення з відміткою банку про 
перерахунок) надіслати на адресу 
оргкомітету конференції. 

РОЗМІЩЕННЯ УЧАСНИКІВ 
Учасників конференції передбачається 

розмістити у готелях м. Тернополя 
(www.ukrmandry.com.ua/index.php?id=76). 

 

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА 
Культурна програма передбачає 

відвідання учасниками конференції 
туристично привабливих історико-
архітектурних пам’яток Тернопілля. 

 

 

Міністерство освіти і науки України 
Тернопільська обласна державна адміністрація 

Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя 

Західний науковий центр  
Національної академії наук України і МОН 

України 
Тернопільська обласна рада 
Тернопільська міська рада 

Національна торгова палата Республіки Польщі 
Національний заповідник «Замки Тернопілля» 

Тернопільська обласна організація українського 
союзу науково-технічної інтелігенції 

 
 

МІЖНАРОДНА  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

 
«СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ФОРМУВАННЯ І 
УПРАВЛІННЯ 

ІННОВАЦІЙНИМ 
ПОТЕНЦІАЛОМ 

 РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА 

РЕКРЕАЦІЇ  ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ 
МОЛОДІЖНОГО РЕСУРСУ» 

 
 
 

15-17 жовтня 2015 року 
 

ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА 



ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя запрошує Вас 
взяти участь у Міжнародній науково-
практичній конференції «Сучасні 
особливості формування і управління 
інноваційним потенціалом  регіонального 
розвитку туризму та рекреації  із залученням 
молодіжного ресурсу» 
 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Вектори формування потенціалу 

регіонального розвитку туризму та рекреації:  
функціональне навантаження та потенційні 
можливості    

2. Інституційні основи управління 
регіональним розвитком туризму та рекреації  

3. Інструментальна складова управління 
регіональним розвитком туризму та рекреації: 
зарубіжний досвід і практика в Україні 

4. Фінансово-економічне та обліково-
статистичне забезпечення регіонального розвитку 
туризму та рекреації 

5. Інфраструктурна і логістична компоненти 
регіонального розвитку туризму та рекреації в 
контексті підвищення рівня сервісизації надання 
туристичних послуг  

6. Технологічний супровід управління 
регіональним розвитком туризму та рекреації  

7. Природоресурсний базис регіонального 
розвитку туризму та рекреації 

8. Моделювання та інформатизація ринку 
туристичних послуг регіону 

9. Особливості здійснення підготовки фахівців 
у сфері туризму та рекреації на вітчизняному ринку 
освітніх послуг 

10. Формування регіональної молодіжної 
політики в галузі розвитку туризму та рекреації: 
збалансування очікувань на макро- і мезо- рівнях 
щодо використання молодіжного ресурсу 

 
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

українська, англійська, російська, польська. 
 

Склад організаційного комітету наведений в 
розпорядженні голови Тернопільської 
обласної державної адміністрації 524-од від 
17 серпня 2015 року 
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/catalog/item/
41773.htm  
 
 
  

 

СПІВГОЛОВИ ПРОГРАММНОГО 
КОМІТЕТУ 

 

Барна С.С. (Україна); Назарчук З.Т. 
(Україна); Стріха М.В. (Україна); Ясній П.В. 
(Україна) 
 

 
Наукові секретарі Дзюра Володимир Олексійович 

Тел. 0962366752 
 

 Хрупович Світлана Євгенівна 
Тел.0974668395 

 

 
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

До початку роботи планується видати  
програму та збірник тез конференції. 

Доповіді за науковими напрямами у 
вигляді статей будуть опубліковані у 
спецвипуску фахового видання наукового 
журналу “Галицький економічний вісник” 
після завершення роботи конференції. 
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Пленарне засідання буде проводитись у 
Вишнівецькому палаці – пам’ятці 
національного значення кінця XVI століття. 

Секційні засідання та панельні дискусії 
будуть проводитись у Збаразькому замку – 
фортифікаційній споруді середини XVIІ 
століття. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

УДК (Times New Roman, 12 pt., bold) 
Прізвище та ініціали автора (співавторів), 
науковий ступінь, вчене звання (Times 
New Roman, 12 pt., bold) 
Організація, країна (Times New Roman, 
12 pt), (пропуск рядка 10 pt.) 
НАЗВА ДОПОВІДІ (Times New Roman, 
12 pt., bold) (пропуск рядка 10 pt.) 
Прізвище та ініціали автора (співавторів), 
науковий ступінь, вчене звання 
англійською мовою (Times New Roman, 
12 pt., bold) 
НАЗВА ДОПОВІДІ англійською мовою 
(Times New Roman, 12 pt., bold), (пропуск 
рядка 10 pt.) 

Відредаговані тези доповідей обсягом 2-
4 повних сторінки друкуються на листках 
білого паперу формату А4 з полями 25 мм з 
усіх сторін. Тип шрифту Times New Roman, 
розмір  12 pt., інтервал – одинарний. 
Рисунки та ілюстрації оформляти на 
комп’ютері у форматах *.jpeg, *tiff, *pcx. 

 
Матеріали доповідей будуть 

рекомендовані до опублікування у вигляді 
статті в окремому номері фахового видання 
“Галицький економічний вісник”. 

 
Вимоги до оформлення статей та 

умови опублікування у фаховому виданні 
наукового журналу “Галицький економічний 
вісник” – за електронною адресою: 
http://elartu.tstu.edu.ua/handle/123456789/432, 


