
 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дніпровський гуманітарний університет проводить Всеукраїнську науково-

практичну конференцію «Теоретико-прикладні аспекти розвитку туризму та 

гостинності в умовах міжнародної економічної інтеграції», яка відбудеться 27 

травня 2022 року (заочна форма проведення).  
До участі у конференції запрошуються представники закладів вищої освіти, 

наукових установ, недержавних установ України, які на міждисциплінарному рівні 

будуть обговорювати теоретико-прикладні аспекти розвитку індустрії гостинності, 

туризму, виробництва в умовах міжнародної інтеграці. 

 

Мета конференції 
Метою конференції є дослідження теоретико-прикладних аспектів розвитку 

індустрії гостинності, туризму, виробництва в умовах міжнародної інтеграції, 

сучасний стан сфери послуг в Україні, особливості правового регулювання і 

формування механізмів економічного зростання та інвестиційно-інноваційного 

інструментарію управління розвитком підприємств, галузей і регіонів. 

 

Основні тематичні напрями конференції 

 

 Міжнародний туризм як фактор консолідації та інтеграції країн світу. 

 Сучасний стан туризму та гостинності Україні в умовах міжнародної 

економічної інтеграції. 

 Теоретико-прикладні аспекти інноваційних та інформаційних процесів в 

туризмі та гостинності. 

 Управління підприємствами туризму та гостинності в сучасних умовах. 

 Правове регулювання в сфері туризму та гостинності в умовах глобалізаційних 

процесів. 

 

До 10.05.2022 року учасникам конференції необхідно надіслати тези на 

електронну адресу: ird.dgu2020@gmail.com. Робочі мови конференції: українська, 

англійська. 

 

Матеріали здобувачів вищої освіти приймаються лише у співавторстві з 

науковим керівником. 

mailto:ird.dgu2020@gmail.com


Збірник матеріалів науково-практичної конференції у PDF-форматі буде 

надіслано авторам на їх електронну адресу та розміщено на сайті https://dgu.edu.ua 

Публікація матеріалів безкоштовна. 

 

Координатори заходу: 

+380 (096) 819-96-74 – Тесленко Тетяна Вікторівна, кандидат економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, e-mail: 

C.SPAS.DP@i.ua;  

+38 (066) 633-05-70 – Мірошник Андрій Дмитрович, фахівець з міжнародних 

зв’язків відділу організації наукової роботи, міжнародних зв’язків та академічної 

мобільності, e-mail: ird.dgu2020@gmail.com.  
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ВИМОГИ 

до оформлення тез доповідей 

 

Обсяг тез доповідей до п’яти сторінок. Текстовий редактор – Microsoft Word. 

Формат сторінки – А4, усі поля – 20 мм. Шрифт – Times New Roman 14 кеглем через 

1.5 інтервали, абзац – 12,5 мм.  

Відомості про авторів (вирівнювання по правому краю):  

– прізвище, ініціали – шрифт напівжирний;  

– науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи – шрифт звичайний. 

Назва тез: шрифт напівжирний, усі символи прописні, без переносу слів, 

вирівнювання по центру.  

Текстова частина: вирівнювання по ширині, без переносу слів.  

Список використаної літератури розміщується наприкінці тексту в порядку 

посилання, вирівнювання по ширині, оформлюється у вигляді нумерованого списку 

відповідно до встановлених вимог.  

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не 

відповідають тематиці, напрямкам та науковому рівню конференції, редакційно-

технічним вимогам, а також направлені з порушенням терміну подання.  

 

 

Зразок оформлення тез 

 

Пилипенко С.І. 

кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри туристичного та 

готельно-ресторанного бізнесу 

Дніпровського гуманітарного університету 

 

МЕДИЧНИЙ ТА ОЗДОРОВЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

 

Текст доповіді [1, с. 87].  
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