
      Вельмишановні колеги! 

       

       Факультет міжнародної економіки 

Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара запрошує Вас взяти 

участь у  XVIIІ Міжнародній науково-прак-

тичній конференції  «Сучасні МЕВ: 

драйвери успіху та виклики розвитку». 

       До участі в конференції запрошуються 

науковці та практики, молоді вчені, аспіранти 

та студенти, які досліджують питання 

економічного та соціального розвитку у 

глобалізаційних умовах, та інші зацікавлені 

особи. 

Робочі мови конференції: українська, 

російська, англійська, німецька, французька. 

Робота конференції планується за такими 

напрямками: 

1. Актуальні питання співробітництва з 

Європейським Союзом. 

2. Сучасні тенденції розвитку ринку 

освітніх послуг. 

3. Сучасні імперативи розвитку 

національної економіки. 

4. «Зелена економіка»: від глобальної 

концепції до реалій місцевого розвитку. 

5. Проблеми розвитку цифрової 

економіки. 

6. Сучасні тенденції розвитку світового 

туризму. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасні МЕВ: драйвери успіху та виклики 

розвитку» 

Голова організаційного комітету: 

Поляков Микола Вікторович – ректор ДНУ 

ім. О. Гончара, д.ф.-м.н., професор, член-кореспондент 

НАН України 

Заступник голови організаційного комітету 

Стукало Наталія Вадимівна – декан факультету 

міжнародної економіки, д.е.н., проф. 

Члени організаційного комітету: 
Велеско Серж – професор Університету прикладних наук 

Міттвайда (Німеччина) 

Клюєв Володимир Петрович –  професор кафедри 

фундаментальних  дисциплін  

Краснікова Наталія Олександрівна – зав. каф. міжнародної 

економіки і світових фінансів, к.е.н. 

Мешко Наталія Петрівна – зав. кафедри менеджменту та 

туристичного бізнесу, д.е.н., проф. 

Стеблянко Ірина Олегівна - зав. кафедри  економіки та 

управління національним господарством, д.е.н. 

Трифонова Ольга Дмитрівна – доцент кафедри міжнародної 

економіки і світових фінансів, к.е.н. 

Джусов Олексій Анатолійович – професор кафедри 

менеджменту та туристичного бізнесу, д.е.н., проф. 

Сардак Сергій Едуардович – професор кафедри економіки та 

управління національним господарством, д.е.н. 

Сімахова Анастасія Олексіївна – заступник декана 

факультету міжнародної економіки, к.е.н 

Гапоненко Світлана Олександрівна – заступник декана з 

питань іноземних студентів 

Редько Вікторія Євгенівна – заступник декана з міжнародної 

діяльності, к.е.н. 

Кобченко Андрій Андрійович – заступник декана з виховної 

роботи 

Грабильникова Олена  Анатоліївна – зав. навчально-

методичного центру післядипломної освіти та підвищення 

кваліфікації, доц.  

Контакти: 

Факультет міжнародної економіки 

м. Дніпро, вул. Наукова, 13, к. 412  

тел.  +38(056) 373-12-21 

Сподіваємося на Вашу зацікавленість 

та бажаємо успіхів! 

E-mail конференції: conference_dnu@i.ua 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

Тези будуть опубліковані в електронному виданні   

до початку роботи конференції та розміщені у 

репозиторії ДНУ ім. О.Гончара. Вагомі наукові 

результати будуть рекомендовані до оформлення у 

вигляді статей та публікації у фахових журналах: 

- "European Journal of Management Issues"  

режим доступу: https://mi-dnu.dp.ua/index.php/MI/index  

- Вісник Дніпровського університету. Серія: Світове 

господарство та міжнародні економічні відносини  

режим доступу: https://dnu-wej.dp.ua/index.php/sgmev 

Приймаються до друку тези доповіді обсягом до 

3 сторінок, набраних у редакторі MS Word. Шрифт - 

Times New Roman, розмір кегля – 14, міжрядковий 

інтервал – 1,5, поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 

20 мм, абзац – 10 мм. Роботи студентів подаються у 

співавторстві з науковим керівником або до них 

додається відсканована рецензія за підписом наукового 

керівника, завірена печаткою. 

Оформлення заголовку тез: 

1. Прізвища авторів друкувати через кому по цент-

ру сторінки жирним шрифтом, вказати науковий 

ступінь автора (наприклад, «к. е. н. Петренко К. П.»). 

2. Нижче вказати місце роботи автора курсивом по 

центру. 

3. Назву тез друкувати під місцем роботи по 

центру жирним шрифтом прописними літерами. 

Рисунки і таблиці друкувати шрифтом Times New 

Roman 12, міжрядковий інтервал – 1. Рисунки, 

діаграми, таблиці створюються з використанням 

чорно-білої гами. Використання кольору і фону не 

допускається. Усі рисунки і таблиці повинні бути 

названі. Формули слід друкувати за допомогою 

редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у 

круглих дужках, наприклад (2). 

Список літератури повинен містити відомості з 

доступних читачам джерел і бути оформлений згідно з 

діючими стандартами. Список літератури набирається 

шрифтом Times New Roman, 12 кеглем з одинарним 

міжрядковим інтервалом. Посилання на літературу в 

тексті подаються в прямих дужках [5].  

Подані матеріали повинні бути оригінальними без 

плагіату. 

До тез має додаватись заявка учасника, складена на 

окремому аркуші за поданим зразком, та копія 

квитанції про оплату. Надіслати вищезазначені доку-

менти необхідно не пізніше 1 березня 2018 року на e-

mail: conference_dnu@i.ua (вкладеними файлами). У 

темі листа необхідно вказати номер обраної секції і 

прізвище першого автора (наприклад, «Секція 5, 

Петренко К.П.»). У назві файлу слід вказати прізвище 

автора тез та номер обраної секції (5_Петренко_тези, 

Петренко_заявка). 

Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, 

оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений 

термін. 

 

Увага! Відділ обробки інформації надсилає пові-

домлення про отримання Вашого листа протягом двох 

днів. Якщо Ви не отримали повідомлення, відправте 

роботу повторно або з’ясуйте питання про отримання 

Вашого листа редакцією за вищеназваним телефоном 

(Добриніна Олена, тел. 056-373-12-21, 056-373-12-36). 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

ТА РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ 

 

Організаційний внесок – 150 грн. (сплачується 

обов’язково очними та дистанційними учасниками) і 

включає  вартість  публікації  матеріалів конференції, 

роздатковий матеріал і доставку авторського примір-

ника матеріалів по території України звичайним 

листом.  
Здійснювати оплату необхідно на  ГО «Спілка 

випускників ДНУ» p/р 26001237007, ЄДРПОУ 
34498507, АТ  «Райффайзен Банк Аваль»,  м. Київ, 
МФО 380805 

Від учасника - фізичної особи: 

Оргвнесок за участь у конференції  «Сучасні МЕВ: 

драйвери успіху та виклики розвитку»  від Прізвище 

І.Б. – 150 грн. 

Поштовим переказом оплату не здійснювати!  

Телефон для довідок:  

+38 (056) 373–12–21 

+38 (056) 373–12–16 

E-mail конференції: conference_dnu@i.ua 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА 

XVIII Міжнародної науково-практичної 

конференції 

СУЧАСНІ МЕВ: ДРАЙВЕРИ УСПІХУ 

ТА ВИКЛИКИ РОЗВИТКУ  
 

ПІБ авторів  

Країна  

Науковий ступінь  

Вчене звання   

Місце роботи, посада  

Контактний телефон   

Е-mail   

ПІБ наукового керівника, 

науковий ступінь, вчене звання 

 

Обрана секція (№ та назва)  

Форма участі (зайве 

закреслити) 

очна / 

дистанційна 

При очній участі планується: 

(зайве закреслити)  

- доповідь до 10 

хвилин; 

- взяти участь як 

слухач; 

Назва доповіді  

У разі дистанційної участі 

авторський примірник 

надіслати на адресу (вулиця,   

№ дома, № квартири, 

населений пункт, індекс):  

ПІБ та адреса 

отримувача: 

 

 

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Витрати на проїзд та проживання здійснюються за 

рахунок учасників.  

Адреса готелів м. Дніпро, що є зручними для 

учасників конференції: 

«Рассвет» тел. (0562) 377-43-08 

«Днепропетровск» тел. (056) 745-53-27 

«Жовтнева» тел. (056) 745-52-20 
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      Dear colleagues!! 

       

       Faculty of  International Economics of Oles 

Honchar Dnipro National University  invites you 

to participate the XVIII International scientific-

practical conference «MODERN 

INTERNATIONAL ECONOMIC 

RELATIONS: DRIVERS FOR SUCCESS 

AND CHALLENGES FOR 

DEVELOPMENT». 

       The experienced researchers, young 

scientists, post-graduate students and other 

stakeholders who are working on question of the 

world economic development in globalized 

conditions are welcomed to participate the 

conference. 

Languages of the conference: Ukrainian, 

Russian, English, French, German. 

The conference is focused on such topics: 

1. Topical issues in EU cooperation. 

2. Modern trends in the development of the 

educational services market. 

3. Modern imperatives of national economy 

development. 

4. "Green Economy": from the global concept 

to the realities of local development. 

5. Problems of digital economy development. 

6. Modern trends in the development of world 

tourism. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORGANIZING COMMITTEE 

XVIII International scientific-practical conference 

«MODERN INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS: 

DRIVERS FOR SUCCESS AND CHALLENGES FOR 

DEVELOPMENT». 

The head of the organizing committee: 

Polyakov Mykola – Rector of Oles Honchar Dnipro 

National University, Doctor of Physical and Mathematical 

Sciences, Professor. 

Vice-Head of the Organization Committee 

Stukalo Nataliia – Dean of the Faculty of International 

Economics, Doctor of Economics, professor 

The members of the organizing committee: 

Serge Velesko – Dr.Professor, Mittweida University of Applied 

Sciences, Germany 

Klyuev Volodymyr – Professor of the Fundamental Science 

Department 

Krasnikova Nataliia – Head of the Department of International 

Economics and World Finances, PhD 

Meshko Nataliia – Head of the Department of Management and 

Travel Business, Doctor of Economics, professor 

Steblianko Iryna - Head of the Department of Economics and 

Management of National Economy, Doctor of Economics 

Trifonova Olga – Associate Professor of the Department of 

International Economics and World Finances, PhD 

Dzhusov Oleksiy – Professor of the Department of Management 

and Travel Business, Doctor of Economics, professor 

Sardak Sergiy – Professor of the Department of Economics and 

Management of National Economy, Doctor of Economics 

Simakhova Anastasiia – Vice-Dean of International Economics 

Faculty, PhD 

Gaponenko Svetlana – Vice Dean in International Students issues  

Kobchenko Andriy – Vice Dean in Students Issues 

Redko Victoria – Vice Dean in International Affairs, PhD 

Hrabilnikova Elena – Head of the educational-methodical center 

of postgraduate education and advanced training, Associate 

Professor of the Department of Civil, Labor and Economic Law 

 

Contacts: 

Faculty of International Economics  

Dnipro, Naukova St. 13, room 412 

tel.  +38(056) 373-12-21 

We look forward to your interest 

and wish you success! 

E-mail: conference_dnu@i.ua 
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Requirements for writing thesis   

 

The abstracts will be published in the electronic edition 

before the conference starts and placed in the repository of 

the DNU. The best works will be recommended to be 

extendened  and published in journals ranked in 

international data based: 

- "European Journal of Management Issues"  

access mode: https://mi-dnu.dp.ua/index.php/MI/index  

- Bulletin of the Dnipro University. Series: World 

Economy and International Economic Relations 

access mode: https://dnu-wej.dp.ua/index.php/sgmev 

You are welcome to submit abstracts up to 3 pages in 

MS Word. Type - Times New Roman, size of the stick – 

14, line spacing – 1,5, margings (upper, bottom, left, right) 

– 20 mm, indention – 10 mm. Students’ papers should be 

submitted in the cooperation with the scientific supervisors 

or should be supported by the supervisor’s signed and 

sealed. 

The title of the abstracts should include: 

4. The names of the authors to print in a comma in the 

middle of the page in bold, indicate the scientific degree of 

the author (for example, PhD. Petrenko K.P.). 

5. Place of work (italic, centered).  

6. The title in bold capital letters in the center of the 

page. 

Figures and tables should be printed in Times New 

Roman 12, line spacing – 1. Pictures, diagrams should be 

in white-black colors. Please don’t use other colors. All 

figures and tables should be entitled. Formulas should be 

created in Microsoft Equation and numerated in the circle 

brackets, for example (2). 

The list of references should include information on 

available sources and be designed according to current 

standards. References should be printed in Times New 

Roman, 12 pt, single spaced. . References in the text should 

be put in brackets [5].  

The submitted materials must be original without 

plagiarism. 

Abstracts must be accompanied by an application on a 

separate sheet in accordance with the submitted sample and 

a copy of the payment receipt. The above documents must 

be submitted no later than March 1, 2018 by e-mail: 

conference_dnu@i.ua (attached files). In the topic of the e-

mail please mention the number of the selected section and 

the surname of the 1-st author (for example, «Section 5, 

Petrenko K.P.»). The name of the file should contain the 

author's name and the number of selected section 

(5_Petrenko_abstracts, Petrenko_application). 

Organizing committee will accept only those proposals 

that meet mentioned requirements and will be submitted 

within the deadline. 

 

WARNING! The Information Processing Department 

sends you a notice of receipt of your letter within two days. 

If you do not receive the message, please try to send your 

letter again or contact us. (Dobrynina Elena, tel.+38 056-

373-12-21,+38 056-373-12-36). 

 

 

 

+38 (056) 373–12–21 

+38 (056) 373–12–16 

E-mail: conference_dnu@i.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLICATION FORM OF THE 

PARTICIPANT OF THE XVIII 

International scientific-practical conference 

«MODERN INTERNATIONAL 

ECONOMIC RELATIONS: DRIVERS 

FOR SUCCESS AND CHALLENGES FOR 

DEVELOPMENT» 

Surname, name  

Country  

Degree  

Academic status  

Place of work, position  

Phone   

E-mail   

Surname, name, scientific degree 

and academic status of the 

scientific supervisor 

 

Selected section (No. and name)  

Form of participation  (to cross 

out the unnecessary information) 

live / distant 

In case of live participation is 

planned: to cross out 

unnecessary) 

- presentation up to 10 

min; 

- to participate as a 

listener. 

Title of the report  

If you are distant participant 

please mention the address where 

the copy of the proceedings 

should be sent (street, house 

number, apartment number, 

town, index):  

Surname, name of the 

receiver 

ADDITIONAL INFORMATION 

Expenses for travel and accommodation are made at the 

expense of participants.  

The addresses of hotels in the city of Dnipro, which are 

convenient for the conference participants: 

«Rassvet» tel. (+380562) 377-43-08 

«Dnepropetrovsk» tel. (+38056) 745-53-27 

«Zhovtneva» tel. +38(056) 745-52-20 

https://mi-dnu.dp.ua/index.php/MI/index
https://dnu-wej.dp.ua/index.php/sgmev
mailto:conference_dnu@i.ua
mailto:conference_dnu@i.ua


      Уважаемые коллеги! 

       

       Факультет международной экономики 

Днепровского национального университета 

имени Олеся Гончара приглашает Вас 

принять участие в  XVIIІ Международной 

научно-практической конференции  

«Современные МЭО: драйверы успеха и 

вызовы развития». 

       К участию в конференции приглашаются 

учёные и практики, молодые учёные, 

аспиранты и студенты, которые исследуют 

вопросы экономического и социального 

развития в условиях глобализации, другие 

заинтересованные лица. 

Рабочие языки конференции: 

украинский, русский, английский, немецкий, 

французский. 

Работа конференции планируется по таким 

направлениям: 

7. Актуальные вопросы сотрудничества с 

Европейским Союзом. 

8. Современные тенденции развития 

рынка образовательных услуг. 

9. Современные императивы развития 

национальной экономики. 

10. «Зеленая экономика»: от 

глобальной концепции до реалий местного 

развития. 

11. Проблемы развития цифровой 

экономики. 

12. Современные тенденции 

развития мирового туризма. 
 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Международной научно-практической 

конференции 

«Современные МЭО: драйверы успеха и 

вызовы развития». 
Глава организационного комитета: 

Поляков Николай Викторович – ректор ДНУ 

им. О. Гончара, д.ф.-м.н., профессор. 

Заместитель главы организационного комитета: 

Стукало Наталья Вадимовна – декан факультета 

международной экономики, д.э.н., проф. 
Члены организационного комитета: 

Велеско Серж – професор Университета прикладных наук 

Миттвайда (Гремания) 

Клюев Владимир Петрович –  профессор кафедры 

фундаментальных  дисциплин 

Красникова Наталья Александровна – зав. кафедры 

международной экономики и мировых финансов, к.э.н. 

Мешко Наталья Петровна – зав. кафедры менеджмента и 

туристического бизнеса, д.э.н., проф. 

Стеблянко Ирина Олеговна – зав. кафедры  экономики и 

управления национальным хозяйством, д.э.н. 

Трифонова Ольга Дмитриевна – доцент кафедры 

международной экономики и мировых финансов, к.э.н. 

Джусов Алексей Анатольевич – профессор кафедры 

менеджмента и туристического бизнеса, д.э.н. 

Сардак Сергей Эдуардович – профессор каф. экономики и 

управления национальным хозяйством, д.э.н. 

Симахова Анастасия Алексеевна – зам.декана факультета 

международной экономики, к.е.н. 

Гапоненко Светлана Александровна – зам.декана по 

иностранным студентам 

Редько Виктория Евгеньевна – зам.декана по международной 

деятельности, к.е.н. 

Кобченко Андрей Андреевич – зам.декана по воспитательной 

работе 

Грабыльникова Елена Анатольевна – зав. учебно-

методического центра последипломного образования и 

повышения квалификации, доцент 

Контакты: 

Факультет международной экономики 

г. Днепр, ул. Научная, 13, к. 412  

тел.  +38(056) 373-12-21 

Надеемся на Вашу заинтересованность 

и желаем успехов! 

E-mail конференции: conference_dnu@i.ua 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

 

Тезисы будут опубликованы в электронном издании   

до начала работы конференции и размещены в 

репозитории ДНУ им. О. Гончара. Наилучшие работы 

будут рекомендованы для оформления в качестве 

статьи и публикации в специализированных журналах: 

- "European Journal of Management Issues"  

режим доступа: https://mi-dnu.dp.ua/index.php/MI/index  

- Вестник Днепровского университета. Серия: 

Мировое хозяйство и международные 

экономические отношения  

режим доступа: https://dnu-wej.dp.ua/index.php/sgmev 

Принимаются к печати тезисы объёмом до 

3 страниц, набранных в редакторе MS Word. Шрифт – 

Times New Roman, размер кегля – 14, межстрочный 

интервал – 1,5, поля со всех сторон – 20 мм, абзац – 10 

мм. Работы студентов подаются в соавторстве с 

научным руководителем, или к ним прилагается 

отсканированная рецензия с подписью научного 

руководителя, заверенная печатью. 

Оформление заголовка тезисов: 

7. Фамилии авторов печатать через запятую по 

центру страницы жирным шрифтом, указывать научную 

степень автора (например, «к. э. н. Петренко К. П.»). 

8. Ниже указать место работы автора курсивом по 

центру. 

9. Название тезисов печатать под местом работы по 

центру жирным шрифтом прописными буквами. 

Рисунки и таблицы печатать шрифтом Times New 

Roman 12, межстрочный интервал – 1. Рисунки, 

диаграммы, таблицы создаются с использованием 

чёрно-белой гаммы. Использование цвета и фона не 

допускается. Все рисунки и таблицы должны иметь 

название. Формулы следует печатать с помощью 

редактора формул Microsoft Equation и нумеровать в 

круглых скобках, например (2). 

Список литературы должен содержать ведомости 

из доступных читателям источников и быть 

оформленным согласно действующим стандартам. 

Список литературы набирается шрифтом Times New 

Roman, 12 шрифтом с одинарным межстрочным 

интервалом. Ссылки на литературу в тексте 

расставляются в квадратных скобках [5].  

Поданные материалы должны быть оригинальными 

без плагиата. 

К тезисам должна прилагаться заявка участника, 

составленная на отдельном листе, согласно приведённому 

образцу, и копия квитанции об оплате. Присылать 

вышеуказанные документы необходимо не позднее 

1 марта 2018 года на e-mail: conference_dnu@i.ua 

(файлами, прикреплёнными как вложения). В теме 

письма необходимо указать номер выбранной секции и 

фамилию первого автора (например, «Секция 5, 

Петренко К.П.»). В названии файла необходимо 

указать фамилию автора тезисов и номер выбранной 

секции (5_Петренко_тезисы, Петренко_заявка). 

Оргкомитет будет рассматривать только материалы, 

оформленные в соответствии с требованиями и 

поданные в указанный срок. 

Внимание! Отдел обработки информации 

отсылает уведомление о получении Вашего письма в 

течении двух дней. Если Вы не получили уведомление, 

отправьте работу повторно или выясните вопрос о 

получении Вашего письма редакцией по указанным 

телефонам (Добрынина Елена, тел. 056-373-12-21, 056-

373-12-36). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

И РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 

 

Организационный взнос – 150 грн. (оплачивается 

обязательно очными и дистанционными участниками) 

и включает в себя стоимость публикаций материалов 

конференции, раздаточный материал и доставку 

авторского экземпляра материалов по территории 

Украины обычным письмом.  
Осуществлять оплату необходимо на ОО «Союз 

выпускников ДНУ» p/с 26001237007, ЕГРПОУ 
34498507, АО «Райффайзен Банк Аваль», г. Киев, 
МФО 380805 

От участника – физического лица: 

Оргвзнос за участие в конференции «Современные 

МЭО: драйверы успеха и вызовы развития» 

от Фамилия И.О. – 150 грн. 

Почтовым переводом оплату не осуществлять!  

Телефоны для справок:  

+38 (056) 373–12–21 

+38 (056) 373–12–16 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 

УЧАСТНИКА 
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ФИО авторов  

СТРАНА  

Учёная степень  

Учёное звание    

Место работы, должность  

Контактный телефон   

Е-mail   

ФИО научного руководителя, 

учёная степень, учёное звание 

 

Выбранная  секция (№ и 

название) 

 

Форма участия (лишнее 

зачеркнуть) 

очная  / 

дистанционная 

При очном участии 

планируется: 

(лишнее зачеркнуть) 

- доклад до 10 минут; 

- принять участие как 

слушатель; 

Название доклада  

В случае дистанционного 

участия авторский экземпляр 

высылается на адрес (улица,   

№ дома, № квартиры, 

населённый пункт, индекс):  

ФИО и адрес  

получателя: 

 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Расходы на проезд и проживание осуществляются 

за счёт участников.  

Адреса отелей г. Днепр, которые являются удобными 

для участников конференции: 

«Рассвет», тел.: +38 (0562) 377-43-08 

«Днепропетровск», тел.: +38 (056) 745-53-27 

«Жовтнева», тел.: +38 (056) 745-52-20 

https://mi-dnu.dp.ua/index.php/MI/index
https://dnu-wej.dp.ua/index.php/sgmev
mailto:conference_dnu@i.ua

