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Інформаційний лист - запрошення 
 
 
 

Шановні колеги! 
 

  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції 
«Розвиток гастрономічного туризму в Україні: стан, виклики та перспектива імплементації  
Європейського досвіду»,  яка відбудеться 30 травня 2019 року в Головному корпусі Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська 60, м. Київ. 
 
Мета конференції: 

Висвітлення проблемних питань та перспектив розвитку гастрономічного туризму в 
Україні, трансфер інноваційного європейського досвіду системи географічних зазначень для 
розвитку сільських територій шляхом гастрономічного туризму, консолідація зусиль науки та 
практики для системного розвитку гастрономічного туризму на засадах сталого розвитку, 
обговорення правових аспектів регулювання гастрономічного туризму, системи географічних 
зазначень та проблем безпеки і якості харчових продуктів в Україні та у світі, сприяння 
інтеграції інноваційного досвіду у навчальний процес закладів вищої освіти (ЗВО).  
 
Оргкомітет: 

1. Савіо Саверіо, керівник проекту Європейської Комісії «Підтримка розвитку системи 
географічних зазначень в Україні» (надалі Проект ГЗ); 

2. Мотузенко Олена Олександрівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри 
географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
національний експерт з питань  ГЗ  для харчових продуктів та гарантованих 
традиційних особливостей /експерт з розвитку еногастрономічного туризму 
Проекту ГЗ та НТОУ; 

3. Отраднова Олеся Олександрівна, доктор юридичних наук, заступник декана 
юридичного факультету, професор кафедри цивільного права юридичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, експерт 
проекту ГЗ; 

4. Дмитрук Олександр Юрійович, кандидат географічних наук, професор, завідувач 
кафедри географії  України географічного факультету  Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка; 

5. Любіцева Ольга Олександрівна, доктор географічних наук, завідувач кафедри 
країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка; 

6. Коваленко Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор та в.о. 
завідувача кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

7. Ліптуга Іван Леонідович, Президент Національної туристичної організації України; 
8. Солоницька Ірина	Валеріївна, кандидат технічних наук, доцент, директор 

Навчально-наукового технологічного інституту харчової промисловості ім. 
М.В.	Ломоносова Одеської національної академії харчових технологій. 

 
Порядок денний:  

 
    Секція 1: Теоретичні засади гастрономічного туризму. 
1) Концепція розвитку гастрономічного туризму в Україні. 
2) Класифікація видів та форм гастрономічного туризму. 
3) Роль ЮНВТО у розвитку гастрономічного туризму. 
4) Роль ЗВО в розбудові державно-приватного партнерства для системного розвитку 

гастрономічного туризму. 
 

Секція 2: Правові аспекти гастрономічного туризму в Україні та світі. 
1)  Правова охорона географічних зазначень у світлі Угоди про асоціацію	між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони.  

2) Правове забезпечення якості та безпечності харчових продуктів: сучасні виклики в Україні та 
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світі. 
3) Організаційно-правовий механізм гастрономічного та сільського зеленого туризму: сучасні 

проблеми, міжнародний досвід та перспективи вдосконалення. 
 
 
    Секція 3: Роль гастрономічного туризму у розвитку сільських територій  
1) Роль системи ГЗ у валоризації  та захисті  Гастрономічної спадщини, як інструменту розвитку 

сільських територій та туризму. 
2) Дороги вина та смаку, як інноваційні форми розвитку ено- та гастрономічного туризму на 

сільських територіях. 
3) Інтеграційний потенціал гастрономічного та сільського зеленого туризму: європейський 

досвід та українські реалії.  
 
 
Секція 4: Гастрономічний туризм та рекреація в урбанізованому просторі. 

1) Роль гастрономічного туризму, як засобу просування туристичних дестинацій. 
2) Фестивалі,  як інструмент просування гастрономічного туризму.  
3) Міжнародний інноваційний досвід розвитку гастрономічного туризму та рекреація в 

урбанізованому просторі. 
 

Робочі мови семінару: 
українська, російська, англійська, італійська. 
 
Для участі у конференції необхідно до 15 травня  2019 р. (включно) надіслати на електронну 
адресу lgtinfo@ukr.net  заявку на участь у конференції: 
 

Зразок заявки: 
Прізвище, ім'я, по батькові: 
Повна назва організації: 
Посада: 
Поштова адреса: 
Контактний телефон: 
E-mail: 
Тема доповіді: 
Секція конференції: 
 
Координатори конференції: 
Олена Мотузенко (моб.: +38	068	322 34 15, o.motuzenko@mbfnabat.org) 
Тетяна Коваленко (regina.karra@gmail.com)  
 
Секретаріат  конференції: 
Сировець Сергій Юрійович  (lgtinfo@ukr.net) 
Кучерова Марія (mashablog2015@gmail.com) 
 
 
Час та місце проведення конференції:  
30 травня 2019 року,   
З 10.00 до 14.00 Зала відео конференцій (ауд.204), Головний корпус Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська 60, м. Київ 
 
 
 

Проїзд і проживання учасники конференції оплачують самостійно. Про необхідність 
бронювання місць у готелі слід обов'язково повідомити координаторів  телефоном до 15 
травня 2019 р. 
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Звертаємо Вашу увагу на можливість публікації Ваших матеріалів у спеціалізованому 
випуску "Система географічних зазначень в Україні" на уково -п рактичного  з б ірника  
« Географія  та  тури зм»  №48   

Публікація матеріалів 
 
Для публікації матеріалів необхідно до 24 травня 2019 р. надіслати на електронну адресу 
оргкомітету lgtinfo@ukr.net матеріали, оформлені згідно наступних вимог: 

1. Заявку на публікацію (додається).  
2. Тези конференції та/або Статтю. 
3. Квитанцію про оплату публікації статті в збірнику. 

 
 

Вартість публікації матеріалів 
Тези доповідей учасників конференції  (до 3 стр.) друкуватимуться безкоштовно. 
Стаття – 75 грн. за 1 сторінку (від 12 сторінок). 
 
 

Оплату за публікацію статті можна переслати на картковий рахунок: 
 

Призначення платежу Одержувач Номер картки одержувача 

Поповнення картки 
Сировець 

Сергій Юрійович 
Приватбанк 

4149439300125899 

 
Квитанцію про оплату слід відправити на електронну адресу оргкомітету  lgtinfo@ukr.net. 
 
 

Вимоги до оформлення тез 
 

1. До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше.  
2. Тези надсилаються в електронному варіанті.  
3. Тези повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word на аркуші формату А4, без 
нумерації сторінок, шрифт Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5. Поля – 20 мм з усіх 
сторін.  
4. У першому рядку тез доповіді ліворуч вказуються ім’я та прізвище автора/авторів, у 
наступному – місце його/їх роботи. Нижче, через рядок, по центру – назва доповіді 
великими літерами (кегль – 14, жирний). Через рядок – основний текст.  
5. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Times New Roman, кегль – 12. 
Формули розташовувати по центру, нумерацію здійснювати по правому краю. При наборі 
формул використовувати вбудований у MS Word редактор формул. Всі рисунки повинні бути 
згруповані як єдиний об’єкт.  
6. Обсяг тез не повинен перевищувати 3-х сторінок, включно з рисунками і таблицями.  

 
 

Вимоги до оформлення статей 
Текст статті повинен бути оформлений за схемою:  
УДК: у першому рядку, шрифт «Times New Roman» напівжирний, розмір 12, міжрядковий 

інтервал – 1 пт., вирівнювання за лівим краєм, поля – 2 см. 
Інформація про авторів: українською, російською та англійською мовами – прізвище, ім'я, 

по-батькові  (повністю) авторів; науковий ступінь, наукове звання; місце роботи (повна 
назва), посада.  Шрифт «Times New Roman» напівжирний, розмір 12, міжрядковий інтервал – 1 
пт., вирівнювання за лівим краєм, поля – 2 см. 

Назва статті:  українською, російською та англійською мовами, шрифт «Times New Roman» 
напівжирний, розмір 12, міжрядковий інтервал – 1 пт., вирівнювання по центру, поля – 2 см. 

Анотація: українською, російською та англійською мовами – (елементи анотації: Мета (1-2 
речення). Методика (3-4 речення). Результати (4-5 речень). Наукова новизна (1-2 речення). 
Практична значимість (2-3 речення). Ключові слова (3-5 слів)). Шрифт «Times New Roman» 
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курсив, розмір 12, міжрядковий інтервал – 1 пт., абзац – 1,25 см, вирівнювання по ширині, поля 
– 2 см. 

Текст статті (структура статті): Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Формулювання цілей 
статті (Постановка завдання). Виклад основного матеріалу. Висновки). Шрифт «Times New 
Roman», розмір 14, міжрядковий інтервал – 1,5 пт., абзац – 1,25 см, вирівнювання по ширині, 
поля – 2 см. 

Список використаних джерел (українською, російською (тільки україномовні джерела) та 
англійською мовами): Шрифт «Times New Roman» курсив, розмір 12, міжрядковий інтервал – 1 
пт., абзац – 1 см, вирівнювання по ширині, поля – 2 см. 

Посилання: в тексті вказуються в квадратних дужках. Шрифт «Times New Roman», розмір 12. 
Карти, Рисунки, Таблиці, Формули. Формули подаються за допомогою редактора формул 

Microsoft Equation. Карти, Рисунки, Таблиці, повинні бути включені в текст за допомогою 
меню «вставка-об'єкт-Рисунок Microsoft Word». Рисунки та карти подаються окремими 
файлами, формат: *.jpg, *.gif, *.tif. Назви карт, рисунків підпис знизу, таблиці -  підпис зверху. 
Шрифт «Times New Roman», розмір 12, міжрядковий інтервал – 1 пт., вирівнювання по ширині. 

Детальна інформація на сайті ww w.g eo lg t . com .ua 
 
 

Адреса редакційної колегії 
ГСП-680, проспект академіка Глушкова, 2-а, к. 318. Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.  
Тел.:  (044) 521-32-49 /067-446-56-81. Контактна особа: Сировець Сергій Юрійович 
w ww .ge o lg t .c om .ua .  E-mail: lgtinfo@ukr.net 
 
 

Заявка на публікацію матеріалів 
 

 
 

 
Сподіваємось на Вашу участь! 
 
Будемо вдячні за поширення інформації серед колег та інших зацікавлених 
осіб. 
 
До зустрічі на конференції!!! 

 
 
 
З повагою, 
Оргкомітет 

1 Прізвище, ім'я, по-батькові  (повністю) 
українською, російською та англійською мовами 

 

2 Науковий ступінь, наукове звання українською, 
російською та англійською мовами 

 

3 Місце роботи (повна назва), посада 
українською, російською та англійською 
мовами 

 

4 
 

Адреса (вулиця, будинок, місто, індекс), на яку 
буде надіслано збірник 

 

5 Електронна адреса, контактний телефон  


