
 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

 

Обсяг тез – 1-2 повні сторінки. Матеріали 

приймаються тільки робочою мовою конференції. 

Основний текст для тез: шрифт – 12, інтервал – 1, 

відступ – 1 см, шрифт – Times New Roman. Формат 

аркушів А4 (210 х 297 мм). Відступи: з лівого боку – 3 

см, з інших боків – 2 см. Номери сторінок не 

проставляються. 

 
Петренко Н.В. 

студентка, Національний університет «Львівська 

політехніка», 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Іванюк Н.С. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ 

КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ 

 

В умовах … 

 

1. Тарасов Н.М. Розвиток економіки у країнах ЄС. 

Вісник туризму. 2022. № 5 (4). С. 234-239.  

2. Михайленко І.В. Культурний туризм: монографія. 

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. 520 с. 
 

Важливо! Список джерел оформляється 

відповідно до стандартів бібліографічного опису 

(ДСТУ 8302:2015). Посилання в тексті на літературу 

подається в квадратних дужках, наприклад: [3, с. 10]. 

Тези студентів приймаються тільки у 

співавторстві з науковим керівником. 
 

УЧАСТЬ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ І 

ОПУБЛІКУВАННЯ ТЕЗ БЕЗКОШТОВНІ 

 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ ДЛЯ ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ  

ДО ДРУКУ: 

 

1. Надання авторами матеріалів доповіді для розгляду 

організаційним комітетом – до 27.04.2023 р. 

2. Розсилка електронного варіанту збірника тез – до 

11.05.2023 р. 
 

 

 

 

 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

79013, Львів-13, вул. Степана Бандери, 12, Національний 

університет “Львівська політехніка”, Інститут економіки і 

менеджменту, кафедра менеджменту організацій. 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ: 
 

За результатами конференції студенти разом з науковими 

керівниками можуть опублікувати розширену версію тез у 

формі статті у фаховому виданні категорії Б: Вісник 

Національного університету «Львівська політехніка». Серія 

«Проблеми економіки та управління». Вимоги до оформлення 

статті: http://science.lpnu.ua/uk/semi/instrukciya-dlya-avtoriv  

 

Для опублікування статті необхідно зробити 

організаційний внесок у сумі: 

 

 вартість публікації становить 1200 грн (до 12 стор 

включно); 

 у випадку виступу одного із співавторів з доповіддю 

на конференції оплата здійснюється у розмірі 50% 

від повної вартості опублікування статті; 

 статті авторських колективів з різних країн 

публікуються БЕЗКОШТОВНО; 

 статті англійською мовою публікуються 

БЕЗКОШТОВНО. 

 

Статті, підготовлені на основі тез конференції, 

приймаються до 01.09.2023 р. 

 

Матеріали статей проходять обов’язкову перевірку на 

відсутність плагіату. 

 

 

КОНТАКТИ ДЛЯ ДОВІДОК: 

Кафедра менеджменту організацій 

Національного університету “Львівська політехніка” 

(IV навч. корп., кім. 407). 

 

Електронна скринька: tourism.project.lpnu@gmail.com 

 

Огінок Соломія Василівна тел.  +380968283615  

solomiia.v.ohinok@lpnu.ua (з організаційних питань) 

Процак Катерина Володимирівна  тел.  +380975533025 

kateryna.v.protsak@lpnu.ua (з питань оформлення та публікації 

статей) 

Кулиняк Ігор Ярославович тел.  +380971739414   

ihor.y.kulyniak@lpnu.ua (з питань оформлення і публікації тез) 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 

Інститут економіки і менеджменту 

Кафедра менеджменту організацій  
 

 

Центр економічних досліджень і післядипломної освіти при 

Карловому університеті, Чеська Республіка 

Університет Бельсько-Бяла,  Республіка Польща 

Хайльброннський університет,  

Федеративна Республіка Німеччина 

Університет Бітліс Ерен, Турецька Республіка 

Естонський університет підприємництва Майнор, Естонія 

 
 

Інформаційний лист 
 

Міжнародна студентська  

науково-практична конференція 
 

Перспективи популяризації 
історичної спадщини та культурного 

туризму в Україні: досвід 
європейських країн 

 

11-12 травня 2023 року 
у межах виконання освітнього проєкту Erasmus+ Jean Monnet 

101085171 – EEPHCT – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH 
«European experience in the promotion of heritage  

and cultural tourism» (EEPHCT) 

https://lpnu.ua/eephct  

 
м. Львів 

https://lpnu.ua/eephct   
 

 

 

 
 

 

http://science.lpnu.ua/uk/semi/instrukciya-dlya-avtoriv
https://lpnu.ua/eephct
https://lpnu.ua/eephct


 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної 

студентської науково-практичної конференції «Перспективи 

популяризації історичної спадщини та культурного 

туризму в Україні: досвід європейських країн», яка 

відбудеться 11-12 травня 2023 року в м. Львів. 

Конференція організовується у межах виконання освітнього 

проєкту Erasmus+ Jean Monnet 101085171 – EEPHCT – 

ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH «European experience in 

the promotion of heritage and cultural tourism» (EEPHCT). 

 

ГОЛОВА ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ: 

КАРИЙ О.І. – завідувач кафедри менеджменту організацій 

Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., 

професор 

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ: 

БОНДАРЧУК М.К. – завідувач кафедри фінансів Національного 

університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор 

ГАЙДУК А.Б. – професор факультету міжнародного бізнесу, 

Хайльброннський університет (ФРН) 

ДОРОШКЕВИЧ К.О. – в.о. завідувача кафедри менеджменту і 

міжнародного підприємництва Національного університету 

«Львівська політехніка», к.е.н., доцент 

ЕРАЙ АЙДІН – доцент Університету Кастамону, експерт 

Агентства розвитку Північної Анатолії, к.е.н. (м. Кастамон, 

Турецька Республіка) 

ЗЕЛІНСЬКА А. – професор факультету менеджменту, 

комп'ютерних наук та фінансів Вроцлавського економічного 

університету, д.е.н., професор (м. Вроцлав, Республіка Польща) 

КОЛЕЩУК О.Я. – завідувач кафедри економіки підприємства та 

інвестицій Національного університету «Львівська політехніка», 

к.е.н., професор 

КРИКАВСЬКИЙ Є.В. – завідувач кафедри маркетингу і 

логістики Національного університету «Львівська політехніка», 

д.е.н., професор 

ЛІПОВСЬКИЙ М. – завідувач кафедри маркетингу Університету 

Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), д.е.н., професор 

ЛІСОВСЬКА Л.С. – професор кафедри менеджменту організацій 

Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., доц. 

МАКСИМОВИЧ С.М. – дослідник Центру економічних 

досліджень і післядипломної освіти при Карловому університеті 

(м. Прага, Чеська Республіка) 
МУЛЬСКА О.П. – старший науковий співробітник відділу 
проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів ДУ «Інститут 
регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», 
д.е.н., старший дослідник 
МАТКОВСЬКИЙ Р.Б. – доцент Реннської Школи Бізнесу 
(м. Ренн, Франція), к.е.н., доцент 

КІСІОЛЕК А. – декан факультету економіки, Великопольська 

соціально-економічна вища школа, к.е.н., доцент (Польща) 
 

 
 

КОБІС П. – доцент Ченстоховської політехніки, факультет 

менеджменту, доктор філософії (Польща) 

ПЕТРИШИН Н.Я. – в.о. завідувача кафедри зовнішньоекономічної 

та митної діяльності Національного університету «Львівська 

політехніка», к.е.н., доцент 

ПРОКОПЕНКО О.В. – науковий дослідник, Естонський 

університет підприємництва Майнор, д.е.н., професор (Таллінн, 

Естонія) 

ПРИТУЛА Х.М. – завідувач сектором транскордонного 

співробітництва інституту регіональних досліджень ім. М.І. 

Долішнього НАН України, д.е.н., професор 

РАЦ ТАМАРА – професор Університету Кодоланьї Яноша, д.е.н. 

(м. Орошгаза, Угорщина) 

СИТНИК Й.С. – завідувач кафедри менеджменту персоналу та 

адміністрування Національного університету «Львівська 

політехніка», д.е.н., доцент 

ТЕРЕБУХ А.А. – завідувач кафедри туризму Національного 

університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор 

ХАТІС КУСАК САМАНСІ – доцент Університету Бітліс Ерен 

(м. Бітліс, Турецька Республіка) 

ХОВАНЕЦЬ ГОНОРАТА – доцент Університету Бельсько-Бяла, 

доктор філософії (Республіка Польща) 

ХОМА І.Я. – завідувач кафедри історії, музеєзнавства та 

культурної спадщини Національного університету «Львівська 

політехніка», к.іст.н., доцент 

ШАРКО В.В. – професор кафедри товарознавства, експертизи та 

торговельного підприємництва Вінницького торговельно-

економічного інституту Державного торговельно-економічного 

університету, д.е.н., професор 

ЯРЕМКО І.Й. – завідувач кафедри обліку та аналізу Національного 

університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 
ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: 

КУЛИНЯК І.Я. – керівник проєкту, доцент кафедри менеджменту 

організацій Національного університету «Львівська політехніка», 

к.е.н., доцент 

 

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: 

ОГІНОК С.В. – доцент кафедри менеджменту організацій 

Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент 

ПРОКОПИШИН-РАШКЕВИЧ Л.М. – доцент кафедри 

менеджменту організацій Національного університету «Львівська 

політехніка», к.е.н., доцент 

ПРОЦАК К.В. – доцент кафедри менеджменту організацій 

Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент 

БОНДАРЕНКО Ю.Г. – доцент кафедри менеджменту організацій 

Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н. 

ЯРМОЛА К.М. – асистент кафедри менеджменту організацій 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

українська, англійська, польська 

 
КОНФЕРЕНЦІЯ БУДЕ ПРАЦЮВАТИ ЗА СЕКЦІЯМИ: 

1. Сучасний стан та тенденції розвитку індустрії туризму в 

Україні та ЄС. 

2. Транскордонне співробітництво у сфері туризму в умовах 

євроінтеграції. 

3. Співробітництво України та ЄС в галузі культурного туризму. 

4. Європейський досвід популяризації об'єктів історико-

культурної спадщини. 

5. Управління рекреаційними послугами у системі туристської 

індустрії. 

6. Вплив українсько-російської війни на розвиток індустрії 

туризму в Європі. 

 

ПУБЛІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

За результатами конференції планується публікація: 

– електронного збірника тез доповідей з присвоєнням йому 

ISBN; 

– статті у фаховому виданні категорії Б; 

Учасникам конференції надається сертифікат про участь (за 

бажанням). 

 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Для участі у конференції просимо надіслати не пізніше 

27   квітня 2023 року на електронну адресу оргкомітету 

tourism.project.lpnu@gmail.com разом з тезами доповіді 

(статтею) інформацію про авторів: 

Прізвище, ім'я, по-батькові студента(-ки) 

Назва тез 

Контактний телефон 

E-mail  

Прізвище, ім'я, по-батькові наукового керівника 

Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи 

наукового керівника 

 

 
Підтвердження про отримання та готовність прийняти до 

публікації матеріалів буде повідомлено електронною поштою. 

Коментарі організаційного комітету надсилатимуться автору на 

електронну пошту.  

 

Сайт конференції: https://lpnu.ua/eephct  

Сайт проєкту: https://lpnu.ua/eephct  

Facebook-сторінка проєкту: 

https://www.facebook.com/EEPHCT.lpnu 
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https://lpnu.ua/eephct
https://lpnu.ua/eephct
https://www.facebook.com/EEPHCT.lpnu

