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РОЗДІЛ 10. АНОНСИ ПОДІЙ

НА БАЗІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 23-24 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ  

ВІДБУДЕТЬСЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ НА ТЕМУ:
«ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ 2017: 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

До участі в конференції запрошуються аспі-
ранти, науково-педагогічні працівники, представ-
ники бізнесу та інші зацікавлені особи.

Члени організаційного комітету конферен-
ції:

Поляков М. В. – д. ф.-м. н., професор, ректор 
Дніпропетровського національного університету 
імені Олеся Гончара, голова оргкомітету; 

Смирнов С. О. – д. ф.-м. н., професор, декан 
економічного факультету Дніпропетровського 
національного університету імені Олеся Гончара;

Гринько Т. В. – д. е. н., професор, зав. кафе-
дри економіки та управління підприємством Дні-
пропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара; 

Грабчук О. М. – д. е. н., доцент, зав. кафедри 
фінансів Дніпропетровського національного уні-
верситету імені Олеся Гончара; 

Коваленко О. В. – д. е. н., професор, зав. кафе-
дри економіки підприємств Запорізької державної 
інженерної академії;

Абесадзе Р. Б. – д. е. н., професор, директор 
Інституту економіки імені Паата Гугушвілі Тбілісь-
кого державного університету імені Іване Джава-
хішвілі;

Раманаускас Юліус – доктор габілітований, 
професор кафедри менеджменту Клайпедського 
університету (Литва);

Гайдка Єжи – д. е. н., професор, завідувач 
кафедри економіки промисловості та ринку капі-
талу Лодзинського університету (Польща);

Ареф'єва О. В. – д. е. н., професор, декан 
факультету економіки і підприємництва Інституту 
економіки та менеджменту Національного авіацій-
ного університету;

Шевцов А. І. – д. т. н., професор, директор Регі-
онального філіалу Національного інституту стра-
тегічних досліджень у місті Дніпро;

Серджо Велеско – д. е. н., професор міжнарод-
ного менеджменту факультету економіки універ-
ситету прикладних наук у місті Міттвайда (Німеч-
чина);

Дімітров Іван – д. е. н., професор, професор 
кафедри економіки та управління університету 
професора доктора Асена Златарова (Болгарія);

Орельен Мас – директор Дніпропетровського 
Альянс Франсез;

Величко Л. А. – к. держ. упр., доцент кафедри 
економіки та управління підприємством Дніпро-
петровського національного університету імені 
Олеся Гончара;

Рябік А. Є. – к. е. н., доцент кафедри економіки 
та управління підприємством Дніпропетровського 
національного університету ім. О.Гончара.

Тези доповіді можуть бути написані україн-
ською, російською, англійською мовами.

Для участі в конференції потрібно не пізніше 23 
лютого 2017 р. відправити матеріали вкладеними 
файлами за адресою: 9729071@gmail.com: заявку 
на участь (форма додається); текст тез, копію кви-
танції про сплату публікації; рецензію-рекоменда-
цію керівника (для студентів).

За результатами роботи конференції буде 
видано:

- збірник тез доповідей;
- колективна монографія.

Матеріали конференції будуть розміщені на 
web-ресурсі науково-практичних конференцій за 
адресою http://www.confcontact.com і видані окре-
мою збіркою (з присвоєнням йому ISBN, УДК і ББК), 
який буде розісланий учасникам конференції, а 
також в найбільші ВНЗи і науково-технічні бібліо-
теки. Друкований авторський примірник матеріалів 
конференції буде надіслано замовленими листами 
на вказані контактні адреси до 31.03.2017. 

Детальна інформація міститься на сайті універ-
ситету та в інформаційних буклетах.

Інформаційно-видавничий відділ конференції:
Біла К.О., Капуш О.Є.

Телефон: +38 (067) 972-90-71 
е-mail: 9729071@gmail.com


