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Міжнародна науково-практична конференція 

«МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ ТА ПРОТИСТОЯННЯ ЕКОНОМІКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

КРАЇН ВИКЛИКАМ ХХІ СТОЛІТТЯ» 

 

1 секція 

Використання потенціалу регіону в контексті його соціально-економічної специфіки 

2 секція 

Антикризовий мотиваційний менеджмент туристичної діяльності в умовах COVID-19 

3 секція 

Формування моделі розвитку готельно-ресторанного бізнесу під час пандемії COVID-19 

4 секція 

Стратегія (перебудова) освітнього процесу в умовах пандемічної ситуації 

 

Останній строк подання матеріалів – 12 грудня 2021 року (включно). 

 

УВАГА! Всі учасники конференції 

БЕЗКОШТОВНО ОТРИМАЮТЬ ЕЛЕКТРОННИЙ ВАРІАНТ ЗБІРНИКА ТЕЗ. 

 

Умови участі у конференції: 

1) заповнити анкету учасника – 

 https://docs.google.com/forms/d/10DROcf8PtrCb9R2IeZ9DxZTgoQWr8pLZBuzNXhwjMds/edit 

2) надіслати на електронну пошту a.p.shchaslyva@gmail.com тези доповіді українською, 

англійською та іншими іноземними мовами. Назва файлу має бути підписана відповідно до 

прізвища учасника конференції (наприклад, Щаслива_тези) 

3) у разі потреби друкованої збірки сплатити організаційний внесок у розмірі 300 грн. та 

надіслати відскановану (сфотографовану) квитанцію. Назва файлу має бути підписана 

відповідно до прізвища учасника конференції (наприклад, Щаслива_оплата). Оплата 

здійснюється тільки після прийняття тез доповіді до друку. 

Вимоги до тез доповідей: Обсяг – до 2-5 стор. включно формату А-4 у текстовому 

редакторі Microsoft Word для Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx, *rtf; 

шрифт – Times New Roman; розмір – 14; 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля 

– 20 мм.  

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді:  

- напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді - по центру, шрифт 

напівжирний); 

- прізвище та ініціали автора/авторів (не більше двох) – вирівнювання по правому 

краю, шрифт напівжирний;  

- посада, заклад освіти, місце роботи (у разі закінчення навчання); місто, в якому 

розташовано, держава - вирівнювання по правому краю, шрифт – напівжирний; 

- назва тези (вирівнювання по центру, ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ, шрифт – напівжирний);  

- текст.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/10DROcf8PtrCb9R2IeZ9DxZTgoQWr8pLZBuzNXhwjMds/edit


Наприклад:  

 

Формування моделі розвитку готельно-ресторанного бізнесу  

під час пандемії COVID-19 

 

Щаслива Г.П. 

к.е.н., доцент, 

доцент кафедри маркетингу, 

Заклад вищої освіти 

«Міжнародний університет бізнесу і права», 

м. Херсон, Україна 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОТЕЛЮ 

HYATT ORLANDO ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 

Текст 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: 

Сторінки не нумеруються. Використана література (без повторів) оформлюється в 

кінці тексту під назвою «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:» У тексті виноски позначаються 

квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через 

кому номера сторінки, наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаної 

літератури не допускається. Тези, які не відповідають вказаним вимогам оформлення, до 

розгляду не приймаються. 

УВАГА! Всі учасники конференції ГАРАНТОВАНО ОТРИМАЮТЬ 

ЕЛЕКТРОННИЙ ВАРІАНТ ЗБІРНИКА ТЕЗ. 
 

Контактна інформація: 

ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права», 

вул. 49 Гвардійської Херсонської дивізії, 37А, 

м. Херсон, 

73038 

Тел. (0552) 43-03-06 

Моб. 0509136771 

E-mail: mubip@ mubip.org.ua 

  a.p.shchaslyva@gmail.com 

 

З повагою,  

колектив  

Закладу вищої освіти  

«Міжнародний університет бізнесу і права» 

 

 


