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наукових і науково-педагогічних працівників та всіх бажаючих взяти участь у 

роботі конференції, яка відбудеться на кафедрі готельно-ресторанного 

бізнесу факультету туризму та готельно-ресторанної справи  
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МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Метою конференції є обговорення теоретико-прикладних питань 

розвитку індустрії гостинності, туризму, виробництва в Україні та світі, 

пошук наукових підходів щодо створення моделей і механізмів ефективного 

функціонування й розвитку індустрії гостинності та сфери послуг, 

підприємств, галузей, регіонів країни в умовах міжнародної економічної 

інтеграції. 

 



ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Сучасний стан сфери послуг в Україні: соціально-економічні й 

правові особливості їх функціонування та розвитку. 

2. Теоретичні аспекти і механізми економічного зростання 

підприємств й регіонів в умовах міжнародної інтеграції. 

3. Інвестиційно-інноваційний інструментарій та сучасні підходи до 

управління розвитком підприємств, галузей, регіонів. 

4. Соціально-економічні та психологічні аспекти формування 

ефективної системи управління підприємствами. 

5. Роль туризму в розвитку індустрії гостинності: актуальні питання і 

оцінка сучасного стану. 

6. Інформатизація, бізнес-логістика в галузі туризму, готельно-

ресторанному господарстві та інших сферах економіки. 

7. Актуальні питання сфери виробництва товарів і послуг: завдання, 

проблеми, рішення. 

8. Правове регулювання туристичної та готельно-ресторанної 

діяльності. 

 
ВИМОГИ ЩОДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Для участі у науково-практичній конференції до 10 травня 2021 року 

необхідно надіслати на електронні адреси Дніпровського гуманітарного 

університету dgu.grb@i.ua; ird.dgu2020@gmail.com наступні документи: 

заявку на участь (за запропонованою формою); текст тез (оформлений за 

поданими нижче вимогами); рецензію-рекомендацію керівника (для 

студентів). 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська,  російська. 

Примітка: у темі листа необхідно вказати номер секції й ПІБ автора 

(першого із співавторів) (наприклад, «Секція 1, Іваненко Р. А.»); у назві 

файлу слід вказати прізвище автора та номер секції (наприклад, 

1_Іваненко_Тези.doc, Іваненко_Заявка.doc). 

 

ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ БЕЗКОШТОВНА  

 
АДРЕСА, ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК 

49064, м. Дніпро, вул. Єрмолової, 35, 

тел.: Viber, WhatsApp: +38 067 633 49 41 (Юдіна Олена Іванівна) 

E-mail: dgu.grb@i.ua  

тел.: Viber +38 066 633 05 70 (Мірошник Андрій Дмитрович) 

E-mail: ird.dgu2020@gmail.com 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Формат аркуша A4 

Всі поля  20 мм 

Редактор MS Word 

mailto:dgu.grb@i.ua
mailto:ird.dgu2020@gmail.com
mailto:dgu.grb@i.ua
mailto:ird.dgu2020@gmail.com


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 інтервал – 1,0 

Формули 
редактор Microsoft Equation; 

нумерувати у круглих дужках 

Список використаних джерел у квадратних дужках [1, с. 2] 

Обсяг від 3 сторінок  
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

(ДЛЯ КОЖНОГО З СПІВАВТОРІВ) 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

(ДЛЯ КОЖНОГО З СПІВАВТОРІВ) 

 

 

 

 

Прізвище Ім’я По батькові  

Науковий ступінь, вчене звання, посада (для 

студентів напрям підготовки / спеціальність) 

 

Місце роботи (навчання)  

№ та назва тематичного напряму   

Назва тез доповідей  

Телефон   

E-mail:  

УДК 00.000.00   

Коваленко І.Д., к.е.н., доцент, 

доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу 

Іваненко Р.А., студент 3 курсу 

спеціальності «Готельно-ресторанна справа» 

ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет» 

 

МЕТОДИ АНАЛІЗУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 

ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 

 

{{Текст тез доповіді}} 

 

Список використаних джерел: 


