
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ 

РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ 

 

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ, БІЗНЕСІ, СУСПІЛЬНИХ 

КОМУНІКАЦІЯХ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ»  

20 квітня 2023 р. 

 

До участі запрошуються науковці, здобувачі вищої освіти, представники 

підприємств, установ, організацій, бізнесу, установ та організацій – міжнародних 

партнерів УМСФ.  

Робочі мови конференції: українська, мови країн-партнерів України.  

 

Тематичні напрями Контакти тематичних напрямів 

Секція 1. Соціально-економічні 

інновації як фактор сталого 

розвитку економіки 

Бондаревська Ксенія Валентинівна, д.е.н., доц., 

професорка кафедри соціального забезпечення та 

податкової політики 

e-mail: umsf.kafopodat@gmail.com 

тел.: +380504514453 

Секція 2. Підприємництво, 

торгівля: сучасні тренди та 

перспективи розвитку 

Горященко Юлія Григорівна, д.е.н., доц., 

професорка кафедри підприємництва та економіки 

підприємства 

e-mail: julia.goryaschenko@gmail.com 

тел.: +380959095578 

Секція 3. Сучасний розвиток 

маркетингу, логістики, реклами 

та PR 

Дронова Тетяна Сергіївна, к.е.н., доцентка кафедра 

маркетингу 

e-mail: tatyana_sergiivna2020@ukr.net 

тел.: +380668192076 

Секція 4. Сучасна філологія на 

перехресті ідей і традицій 

Рождественська Ірина Євгенівна, к.філол.н., доц., 

доцентка кафедри іноземної філології, перекладу та 

професійної мовної підготовки 

e-mail: myszka2005@ukr.net 

тел.: +380985055552 



Секція 5. Міжнародні 

відносини: тренди 

інноваційного розвитку та 

сучасний дискурс 

Гірман Алла Павлівна, к.політ.н., доц., доцентка, 

кафедра міжнародних економічних відносин та 

регіональних студій 

e-mail: girmanap77@gmail.com 

тел.: +380661932770 

Секція 6. Проблематика сталого 

розвитку світового 

господарства і міжнародних 

економічних відносин 

Стеблюк Наталія Федорівна, к.е.н., доц., доцентка, 

кафедра міжнародних економічних відносин та 

регіональних студій 

e-mail: tasha-s@ukr.net 

тел.: +380972282938 

 

За результатами роботи конференції буде сформовано ЕЛЕКТРОННИЙ 

ЗБІРНИК тез доповідей, опублікованих в авторській редакції, і розміщено на 

сайті Університету митної справи та фінансів (http://umsf.dp.ua).  

Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації матеріалів, які за 

оформленням та термінами подання не відповідають встановленим вимогам.  

 

Участь у конференції безкоштовна  

 

Адреса оргкомітету: м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4  

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Для участі у науково-практичній конференції необхідно до 18 квітня 2023 р. 

надіслати на електронну адресу відповідного тематичного напряму: заявку на 

участь у конференції (Додаток 1); тези доповіді. Тема листа – назва конференції. 

Заявка, тези доповіді направляються в окремих файлах. Заявка заповнюється на 

кожного співавтора окремо. Назва файлу заявки – прізвище та ініціал імені 

учасника і слово «заявка» латинськими літерами (наприклад: IvanenkoM. 

Zayavka.doc). Назва файлу тез – прізвище та ініціал імені учасника і слово «тези» 

латинськими літерами (наприклад: IvanenkoM.Tezy.doc).  
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 

Формат аркуша А4 

Поля усі по 20 мм 

Редактор  MS Word 

Шрифт  Times New Roman 

Розмір кегля 14 пунктів 

Міжрядковий інтервал одинарний 

Вимірювання тексту  по ширині 

Абзацний відступ (новий рядок) 1,25 см 

Рисунки і таблиці шрифт Times New Roman 

розмір кегля – 12 

міжрядковий інтервал – 1,0 

Формули  редактор Microsoft Equation 

нумерувати у круглих дужках 

Обсяг  2 повні сторінки 

Список використаних джерел Оформлення за ДСТУ 8302:2015 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 

 

Шибко Д. В., к.е.н., доц.,  

доцент кафедри маркетингу 

Університету митної справи та фінансів  

 

КРЕАТИВНИЙ МАРКЕТИНГ 

 

Текст тез доповіді. Текст тез доповіді. Текст тез доповіді. Текст тез 

доповіді. Текст тез доповіді. Текст тез доповіді. Текст тез доповіді.  

 

Список використаних джерел 

 

  



Додаток 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

(для науковців, представників організацій) 

ПІБ автора (повністю)  

Науковий ступінь  

Учене звання  

Посада   

Місце роботи  

Назва тез  

Тематичний напрям конференції 

(номер секції) 

 

Контактний телефон (моб.)  

e-mail  

 

(для здобувачів вищої освіти) 

ПІБ автора (повністю)  

Назва закладу вищої освіти (місце 

навчання) 

 

Статус здобувача (бакалавр, магістр, 

аспірант) 

 

Назва тез  

Тематичний напрям конференції 

(номер секції) 

 

Контактний телефон (моб.)  

e-mail  

 

 

 

 

 

 

 


