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Шановні колеги!
Факультет міжнародної економіки Дніпропетровського національного
університету імені Олеся Гончара запрошує Вас взяти участь у
Міжнародній
науково-практичній
конференції
«СТРАТЕГІЇ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ».
На
конференції
обговорюватимуться
проблеми
соціальноекономічного розвитку країн світу в умовах загострення кризи в Україні
та формування стратегії України щодо виходу з кризи. У центрі уваги
учасників конференції будуть актуальні питання співробітництва України
з Європейським Союзом.
Окрема секція конференції «Що після вугілля? Перехід від
сировино-залежної до сучасної сталої економіки» буде проходити за
ініціативи й підтримки ОБСЄ та за участі експертів з Австрії, Великої
Британії, Канади та інших країн світу.
В рамках конференції також планується проведення круглого столу
«Стратегії розвитку університетів в еру глобалізації».
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

ТЕЗИ будуть опубліковані окремою збіркою до початку роботи конференції та видані або
надіслані учасникам конференції. На одну роботу (незалежно від кількості авторів) висилається
один авторський екземпляр збірника тез. Додаткові збірники треба замовляти заздалегідь.
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 центру 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.
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].
До тез має додаватись ЗАЯВКА учасника та КОПІЯ КВІТАНЦІЇ про оплату.
Надіслати вищезазначені документи необхідно не пізніше 1 березня 2015 року на e-mail:
conference_dnu@i.ua. У темі листа необхідно вказати прізвище першого автора.
Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін.
Увага! Відділ обробки інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом двох
днів. Якщо Ви не отримали повідомлення, будь-ласка з’ясуйте питання про отримання Вашого листа
редакцією за вищеназваним телефоном (Лаврик Оксана, тел. 056-373-12-21, 056-373-12-36).
МОНОГРАФІЯ. За результатами конференції планується видання монографії з робочою назвою
«Життя після кризи: нові можливості для України у глобальному середовищі»
Приймаються до друку матеріали до розділів монографії обсягом до 20 сторінок, набраних у редакторі
MS Word. Шрифт – Times New Roman, розмір кегля – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
Матеріали у монографію подаються до 26 березня 2015 року в електронному вигляді.
Рахунки на оплату витрат на видання надаються авторам після розгляду матеріалів редакційною
колегією.
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 примірника матеріалів конференції 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 «Стратегії економічного розвитку країн в
умовах глобалізації» від Прізвище І.Б. – 150 грн.
ВИТРАТИ НА ПРОЇЗД, ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ здійснюються за рахунок учасників.
Телефони готелів м. Дніпропетровська, що є зручними для учасників конференції: готель «Жовтневий» тел.
(056) 745-52-20; готель «Рассвет» тел. (0562) 377-43-08; готель «Дніпропетровськ» тел. (056) 745-53-27
Реєстраційна картка учасника МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»
ПІБ авторів
Науковий ступінь, вчене звання
Місце роботи, посада
Телефони
e-mail
Форма участі:
- доповідь до 10 хвилин;
(необхідне підкреслити)
- взяти участь як слухач;
- дистанційна участь
Назва доповіді
У разі дистанційної участі авторський примірник ПІБ отримувача:
надіслати на адресу (вулиця, № дома, № квартири,
місто, індекс):
Телефони для довідок: +38 (056) 373 – 12 - 21, +38 (056) 373 – 12 –16

