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Сучасний стан розвитку 

економічних та 
інноваційно-інвестиційних 

процесів в країнах СНД 
 

Обов’язкове видання збірника тез 
та надання сертифікату учасника 

 
 

 

4-5 квітня 2014 року 
 
 
 
 

м. Одеса 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА 
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТИ: 

 

Горняк О. В. – д.е.н., проф., 
завідувач кафедри економічної теорії 
та історії економічної думки ОНУ 
імені І.І. Мечникова. 

Якубовський С. О. – д.е.н., проф., 
завідувач кафедри світового 
господарства і міжнародних економічних 
відносин ОНУ імені І.І. Мечникова. 

Ломачинська І. А. – к.е.н., доц., 
заступник директора Інституту 
математики, економіки, механіки ОНУ 
імені І.І. Мечникова. 

Ніколаєв Ю. О. – к.е.н., доц., 
заступник завідувача кафедри 
світового господарства і міжнародних 
економічних відносин ОНУ імені І.І. 
Мечникова. 

 
 
 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

Об’єднати вчених, промисловців та 
підприємців для спільного вирішення 
проблем конкурентоспроможності 
економіки України. Публікація 
результатів досліджень є надзвичайно 
важливим інструментом у відображенні 
та мотивації зростання наукового 
потенціалу України. 
 
 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ ЗА 
НАСТУПНИМИ НАПРЯМКАМИ: 

 

1. Актуальні проблеми сучасної 
економічної науки і практики. 

2. Теорія і практика управління в XXI 
столітті. 

3. Теорія управління економічними 
системами. 

4. Роль держави в сучасному 
економічному розвитку. 

5. Економіка галузевих ринків. 
6. Фірма в міжнародних ринкових 

структурах. 
7. Інновації в економіці та соціальній 

сфері. 
8. Фінансове управління розвитком 

економічних систем. 
9. Глобальні дисбаланси в сучасних 

міжнародних економічних 
відносинах. 

10. Новітні теорії економіки добробуту. 
11. Глобальні тенденції економічного 

розвитку. 
12. Стратегії розвитку країн в умовах 

європейської економічної інтеграції. 
13. Стійкість національних фінансових 

систем в умовах глобалізації. 
14. Економіка України: сучасний стан та 

перспективи розвитку в системі 
світогосподарських зв'язків. 
 

 
 



        

Офіційні мови конференції: 
українська, російська, англійська. 
 
Форма участі: дистанційна. 
 
Збірник тез буде надісланий після 
проведення конференції на поштову адресу, 
вказану в анкеті, протягом двох тижнів. 

 

Для участі у конференції необхідно 
виконати три дії: 
 

I. Заповнити on-line заявку на участь у 
конференції, на яку можна перейти за 
посиланням: ON-LINE заявка 
 

II. Сплатити організаційний внесок. 
 

III. Надіслати  Оргкомітету до 
2 квітня 2014 року (включно) на 
електронну адресу:  
conf@onu.economist.od.ua 
наступні документи: 
• тези доповіді; 
• відскановану квитанцію про сплату 

організаційного внеску. 
 

Назви файлів мають бути підписані 
відповідно до прізвища та ініціалів 
учасника конференції. 
 

Наприклад: Пушняк С.Р._Квитанція 
                       Пушняк С.Р._Тези 
 
 
 
 

Вимоги до тез доповідей: 
 

 Доповідь повинна бути виконана на 
актуальну тему. 

 Обсяг тез – не більше 5-ти сторінок при 
форматі сторінки А4, орієнтація книжкова. 

 Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм. 
 Шрифт – Times New Roman, кегель – 14. 
 Міжрядковий інтервал – 1,5. 
 Абзацний відступ – 1,25 см. 
 Вирівнювання по ширині. 
 Список літератури – не більше 5 джерел. 
 Рисунки мають бути скомпоновані у 

вигляді єдиного об’єкту. 
 

Матеріали, які не відповідають зазначеним 
вимогам, до друку не приймаються! 

 

Тези не підлягають додатковому 
редагуванню, тому вони мають бути 
ретельно перевірені. 
 

Відповідальність за висвітлений матеріал у 
тезах несуть автори доповідей. 

 

Зразок оформлення тез доповіді: 
 

Секція: Економіка галузевих ринків. 
 

Колоколіч О. Т. 
аспірант кафедри менеджменту 

Одеського національного університету 
 імені І.І. Мечникова 

 м. Одеса, Україна 
 

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИНКІВ 
ПАРТНЕРСТВА 

 

Текст текст текст…[1, с.11] 
 

Література: 
1. Гончарук А. Новий підхід до управління 
ефективністю у промисловості України / 

Гончарук А. // Економіка України. – 2006. – № 
11. – С. 36-46. 

Розмір організаційного внеску становить 
150 гривень (або 30 доларів США 
учасникам з країн СНД). 
 
Усі учасники конференції забезпечуються 
збірником тез конференції та сертифікатом 
учасника, які будуть направлені до 30 
грудня на поштову адресу учасника, 
вказану у заявці. 
 
Реквізити для сплати: 
Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк» 
П.І.Б.: Свідлов Іван Юрійович 
Поточний рахунок одержувача: 
26251007910112 
ОКПО: 3250611619 
МФО банка одержувача: 351005 
Призначення платежу: поповнення рахунку 
Свідлов І.Ю. від П.І.Б. 
 
 
 

Контакти: 
Кафедра світового господарства  

і міжнародних економічних відносин 
ОНУ імені І.І. Мечникова 

Адреса: вул. Дворянська, 2, к. 68 
м. Одеса, Україна, 65082 

Тел.: 095 314-96-13 
www.onu.economist.od.ua/conference 

E-mail: conf@onu.economist.od.ua 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dERHV2MtVnh4cDhHQTRVd09JemM4NFE6MQ
mailto:conf@onu.economist.od.ua
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