
матеріалів конференції та поштові витрати на доставку ав-

торського примірника по території України замовленим лис-

том. 

2. Вартість додаткового примірника збірника становить 

50 грн. 

Увага! На одну публікацію незалежно від кількості ав-

торів надсилається один авторський примірник збірнику 

тез доповідей. Додаткові збірники необхідно замовляти при 

оформленні заявки (вартість додаткового примірника журна-

лу уточнювати за телефонами для довідок). 
 

Здійснювати оплату необхідно за реквізитами:  

р/р  26000050700795 в «Приватбанк», МФО 305299,  

код ЄДРПОУ 32495593, отримувач ВНПЗ «Дніпровський 

гуманітарний університет» 

Призначення платежу: за участь у конференції 

____________ (вказати прізвище першого автора докладу).  
 

Поштовим переказом оплату не здійснювати! 

 
Примітка: тези, які не відповідають вище визна-

ченим вимогам, надіслані без грошового переказу або 

пізніше вказаного терміну, розглядатися не будуть 
Матеріали конференції будуть видані окремою збі-

ркою, якій буде надано УДК та міжнародний стандар-

тний номер книги (ISBN). Друкований авторський при-

мірник матеріалів конференції буде надіслано замовле-

ними листами на вказані контактні адреси. 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Науково-практична конференція проводитиметься 

на базі Дніпровського гуманітарного університету  

(реєстрація учасників: 9:00-10:00). 
 

 

АДРЕСА, ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК 

49064, м. Дніпро, вул. Орловська, 1-Б, 

тел.: (056) 767-35-24, 

e-mail: dgu.nauka@i.ua 

сайт університету: http://dgu.com.ua 

 

+38(073)124-40-66 

+38(067)590-45-98 

+38(095)069-08-85 
 

 

Сподіваємося на співпрацю!  
 

З повагою, Оргкомітет 

 

СПІВОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 
 

 

 

 

  

  

  
 

 

Міністерство освіти і науки України 
 

Інститут модернізації змісту освіти 
 

Дніпровський гуманітарний університет 
 

Департамент туризму та курортів Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі України 
 

Асоціація лідерів турбізнесу України 
 

Тернопільський національний технічний  

університет імені Івана Пулюя 
 

 

Черкаський державний технологічний 

університет 
 

Луцький національний технічний університет 
 

Одеський національний економічний 
університет 

 

Ужгородський національний університет 
 

Університет митної справи та фінансів 
 

 
 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція викладачів, молодих вчених  

і студентів 
 

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ ТА ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ  

В УКРАЇНІ» 
 

 

 

 

18 травня 2018 
 

місто Дніпро 

 

mailto:dgu.nauka@i.ua


ШАНОВНІ КОЛЕГИ ТА СТУДЕНТИ! 

Дніпровський гуманітарний університет за-

прошує Вас взяти участь у Всеукраїнській науко-

во-практичній конференції «Сучасні проблеми 

та шляхи економічного розвитку підприємств 

та індустрії туризму в Україні», яка відбудеться 

18 травня 2018 року.  

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Мета конференції – пошук рішень актуальних 

проблем сталого економічного розвитку країни на 

сучасному етапі, теоретичне узагальнення науко-

вих досліджень та розробка практичних рекомен-

дацій щодо ефективного управління соціально-

економічними системами, створення механізмів 

розвитку підприємств та індустрії туризму в 

України.  
 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ (СЕКЦІЇ) 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Секція 1: Сучасні напрямки розвитку індустрії 

туризму в Україні: соціально-економічні та пра-

вові особливості. 

Секція 2: Інвестиційно-інноваційний інструмен-

тарій розвитку підприємств, галузей, регіону як 

умова їх економічного зростання. 

Секція 3:  Роль рекреацій в туристичній 

діяльності: оцінка та сучасні шляхи їх розвитку. 

Секція 4:  Актуальні проблеми та умови ефек-

тивного функціонування підприємств готельно-

ресторанного бізнесу як складової індустрії ту-

ризму. 

Секція 5:  Моделі та механізми управління 

ефективністю підприємств, галузей та регіонів 

України. 

Секція 6:  Державне регулювання економічного 

розвитку: рекреацій, регіонів, підприємств індус-

трії туризму та інших галузей економіки України. 

Секція 7:  Економічні аспекти сталого розвитку 

галузей, підприємств та сфери туризму: проблеми 

і шляхи їх вирішення. 
 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

(ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ) 

Формат аркуша A4 

Всі поля  20 мм 

Редактор MS Word 

Шрифт 
Times New 

Roman 

Розмір кегля 14 пунктів  

Міжрядковий інтервал полуторний 

Вирівнювання тексту по ширині 

Абзацний відступ (новий рядок) 1,25 см 

Нумерація сторінок не ведеться 

Рисунки і таблиці 

шрифт Times 

New Roman;  

розмір кегля – 

12;  

міжрядковий ін-

тервал – 1,0 

Формули 

редактор 

Microsoft 

Equation; 

нумерувати у 

круглих дужках 

Список літератури 
у квадратних 

дужках [1, с. 2] 

Обсяг від 3 сторінок  
 

У верхньому лівому кутку вказується УДК напівжир-

ним шрифтом; нижче у правому кутку вказуються ві-

домості про авторів: П.І.Б., науковий ступінь, учене 

звання, посада та повна назва закладу (установи). Че-

рез рядок друкується заголовок великими літерами, 

напівжирним шрифтом по центру, через інтервал – ос-

новний текст 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ВИМОГИ ЩОДО УЧАСТІ 

Для участі у Всеукраїнської науково-практичної 

конференції до 04 травня 2018 року потрібно надісла-

ти на електронну адресу Дніпровського гуманітарного 

університету (dgu.nauka@i.ua) наступні документи: 

заявку на участь (за запропонованою формою); текст 

тез (оформлений за поданими нижче вимогами); копію 

квитанції про сплату за публікацію; рецензію-

рекомендацію керівника (для студентів). 

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

українська, російська, англійська. 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

(ДЛЯ КОЖНОГО З СПІВАВТОРІВ) 

Прізвище Ім’я По батькові  

Науковий ступінь, вчене звання, посада 

(для студентів напрям підготовки / спеціа-

льність) 

 

Місце роботи (навчання)  

№ та назва тематичного напряму   

Назва тез доповідей  

Необхідність додаткового примірника Так/ Ні 

Поштова адреса  

Телефон   

E-mail:  

 

Примітка: у темі листа необхідно вказати номер секції  і 

ПІБ автора (першого із співавторів) (наприклад, «Секція 

1, Петренко В. А.»); у назві файлу слід вказати прізвище 

автора та номер секції (наприклад, 

1_Петренко_Квитанція.doc, Петренко_Тези.doc, Пе-

тренко_Заявка.doc). 
Зверніть увагу: повідомлення про отримання Вашого ли-

ста надсилається протягом трьох днів! У разі його відсут-

ності – продублюйте лист, або зверніться  за вказаним кон-

тактним телефоном для довідок. 

 

ОПЛАТА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ  
Видання матеріалів конференції здійснюється за рахунок 

учасників.  

1. Вартість участі у конференції, публікації і пересилки 

друкованих матеріалів становить:  

120 грн. за тези обсягом до трьох сторінок формату А4 

(при цьому  доплата  за  кожну  наступну сторінку  стано-

витиме   30 грн.).   Суму складають: тези доповіді у збірнику  

УДК 00.000.00   
В.А. Петренко, к.е.н., доцент 

Дніпровський гуманітарний  

університет 
 

ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
  

{{Текст тез доповіді}} 
 

Література: 

mailto:dgu.nauka@i.ua

