
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 грудня 2017 р. у м. Полтава на базі Вищого навчаль-
ного закладу Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» відбулася ІІ Всеукраїнська науко-
во-практична Інтернет-конференція «Модернізація 
економіки в умовах зростання суспільної свідомості: 
туризм, людиномірність, партнерство, кооперація». 

Співорганізаторами конференції виступили: Департа-
мент туризму та курортів Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України; Департамент науково-
освітнього забезпечення та розвитку підприємництва 
на селі Міністерства аграрної політики та продовольст-
ва України; Управління інфраструктури та туризму Пол-
тавської обласної державної адміністрації; Управління 
культури виконавчого комітету Полтавської міської 
ради; Інститут економіки промисловості НАН України; 
Львівський торговельно-економічний університет; Оде-
ський національний економічний університет; Харків-
ська державна академія культури; Харківський націо-
нальний університет імені В.Н. Каразіна; Харківський 
національний економічний університет імені Семена 
Кузнеця; Черкаський національний університет імені 
Богдана Хмельницького; Чернівецький торговельно-
економічний інститут Київського національного торго-
вельно-економічного університету; Асоціація «Націо-
нальна туристична організація України». 

В оргкомітет конференції надійшла 281 доповідь від 
вітчизняних та закордонних вищих навчальних закладів 
та громадських організацій. У роботі конференції взяли 
участь представники 63 вищих навчальних закладів та 
громадських організацій з обласних центрів та міст 
України: Києва, Харкова, Дніпра, Вінниці, Полтави, Лу-
цька, Львова, Миколаєва, Одеси, Сум, Чернігова, Тер-
нополя, Запоріжжя, Сум, Чернівців, Кременчука, Ужго-
рода, Ірпеня, Мукачево, Івано-Франківська, Ніжина, 
Кривого Рогу та зарубіжжя – Польщі, Молдови. 
Високий науковий рівень Інтернет-конференції забез-
печений завдяки участі провідних науковців, практиків, 
молодих учених, аспірантів з таких вищих навчальних 
закладів і наукових установ та громадських організацій: 

 ВНЗУ «Полтавський університет економіки і тор-
гівлі»; 

 Інститут економіки промисловості НАН України 
(м. Київ); 

 Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка; 

 Національний авіаційний університет (м. Київ); 
 Національний технічний університет України «Ки-

ївський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
(м. Київ); 

 Національний транспортний університет 
(м. Київ); 

 Національний університет харчових технологій, 
(м. Київ); 

 Київський національний торговельно-

економічний університет; 
 ДВНЗ «Київський національний економічний уні-

верситет імені Вадима Гетьмана»;  
 Національний університет фізичного виховання і 

спорту України (м. Київ); 
 Харківська державна академія культури; 
 Харківський державний університет харчування 

та торгівлі;  
 ДВНЗ «Університет банківської справи» Харківсь-

кий навчально-науковий інститут (м. Харків); 
 Харківський національний університет імені 

В.Н. Каразіна; 
 Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова; 
 Харківський інститут фінансів Київського націо-

нального торговельно-економічного університету; 
 Харківський національний автомобільно-

дорожній університет; 
 Харківський національний аграрний університет 

імені В. В. Докучаєва; 
 Харківський торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного 
університету; 

 Харківський національний університет радіоеле-
ктроніки; 

 Українська інженерно-педагогічна академія 
(м. Харків); 

 Національний університет «Львівська політехні-
ка» (м. Львів); 

 ДУ «Інститут регіональних досліджень імені 
М.І. Долішнього НАН України» (м. Львів); 

 Інститут сільського господарства Карпатського 
регіону (Львівська обл.); 

 Івано-Франківський національний технічний уні-
верситет нафти і газу; 

 ДВНЗ «Ужгородський національний  універси-
тет»; 

 Мукачівський державний університет; 
 Дніпропетровський національний університет 

імені Олеся Гончара (м. Дніпро); 
 Донецький національний університет економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий 
Ріг); 

 Донецький національний університет імені Васи-
ля Стуса (м. Вінниця); 

 Запорізький національний університет; 
 КВНЗ «Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради; 
 Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського; 
 Відокремлений підрозділ «Миколаївська філія 

Київського національного університету культури і мис-
тецтв» (м. Миколаїв); 

 Вінницький торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного 



університету; 
 Кременчуцький національний університет імені 

Михайла Остроградського; 
 Ніжинський державний університет імені Мико-

ли Гоголя; 
 ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і пра-

ва» (м. Луцьк); 
 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна ака-

демія» (м. Полтава); 
 Полтавський національний технічний університет 

імені Юрія Кондратюка; 

 Національний університет водного господарства 

та природокористування, (м. Рівне); 

 Одеський національний економічний універси-
тет; 

 Рівненський економіко-технологічний коледж 
Національного університету водного господарства та 
природокористування; 

 Сумський державний педагогічний університет 
імені А.С. Макаренка; 

 Сумський державний університет; 
 Тернопільський національний економічний уні-

верситет; 
 Тернопільський національний технічний універ-

ситет імені Івана Пулюя; 
 Університет державної фіскальної служби Украї-

ни (м. Ірпінь); 
 Херсонський національний технічний універси-

тет;. 
 Хмельницький національний університет; 
 Хмельницький торгівельно-економічний коледж 

Київського торгівельно-економічного університету; 
 Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи»; 
 Черкаський національний університет імені Бог-

дана Хмельницького; 
 Чернівецький національний університет імені 

Юрія Федьковича; 
 Чернівецький торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного 
університету; 

 Чернігівський національний технологічний уні-
верситет. 

 Бєльцький державний університет імені Алеку 
Руссо (м. Бєльци, Молдова); 

 Економіко-гуманітарний університет (м. Бєльсь-
ко-Бяла, Польща); 

 Обласний комунальний заклад «Харківський ор-
ганізаційно-методичний центр туризму»; 

 Полтавський літературно-меморіальний музей 
І.П. Котляревського; 

 Полтавський літературно-меморіальний музей 
Панаса Мирного ; 

 Туристична асоціація України (м. Київ); 

 ГС «Міжнародний центр досліджень соціально-
економічних проблем модернізації та розвитку коопе-
рації» (м. Полтава). 

Роботу конференції було організовано за такими тема-
тичними напрямами: 
1. Європейська модернізація та реформи в Україні в 
умовах соціально-економічної асиметрії світового   
господарства. 
2. Соціально-економічні умови модернізації сфери 
туризму, гостинності та рекреації в Україні. 
3. Модернізація кооперативного сектора національної 
економіки. 
4. Модернізація та університетська освіта: фундамен-
тальність і практико-орієнтоване навчання. 

Напрацювання конференції в авторській редакції реко-
мендовано видати у матеріалах ІІ Всеукраїнської нау-
ково-практичної Інтернет-конференції «Модернізація 
економіки в умовах зростання суспільної свідомості: 
туризм, людиномірність, партнерство, кооперація».  

Серед авторів матеріалів конференції є 36 докторів 
наук та 131 кандидат наук, які представили власні нау-
кові доробки, а також є науковими керівниками напра-
цювань студентів. 

За результатами обговорення доповідей оргкомітет 
конференції постановляє:  
1. Схвалити основні положення наукових доповідей 
учасників конференції, відзначити їх актуальність, ґрун-
товність, наукове та практичне значення, а також висо-
ку якість, наукову новизну та глибину досліджень, що 
проводяться в межах наукових шкіл.  
2. Вважати позитивним встановлення зв’язків з обміну 
інформацією за результатами наукових досліджень 
споріднених ВНЗ та проведення спільних наукових дос-
ліджень.  
3. Проведення Інтернет-конференції сприяло підви-
щенню рівня досягнутих наукових результатів, генера-
ції нових ідей та створенню нових спільних проектів.  
4. Рекомендувати ширше впроваджувати результати 
наукових досліджень у  навчальний процес.  
5. Поглиблювати зв’язки з практикою шляхом укла-
дання угод на проведення наукових досліджень з акту-
альної тематики.  
6. Визнати доцільним проведення IIІ Всеукраїнської  
науково-практичної  Інтернет-конференції. 
 
Члени редакційної колегії конференції:  
 
д. е. н., професор, 
завідувач кафедри туристичного 
та готельного бізнесу ПУЕТ             Г.П. Скляр 
 
к. е. н., доцент кафедри туристичного 
та готельного бізнесу ПУЕТ                   Ю.В. Карпенко 


