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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  
ТА ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТИ: 

 

Горняк О. В. – доктор економічних 
наук, професор, завідувач кафедри 
економічної теорії та історії 
економічної думки ОНУ імені І.І. 
Мечникова. 
Якубовський С. О. – доктор 
економічних наук, професор, 
завідувач кафедри світового 
господарства і міжнародних економічних 
відносин ОНУ імені І.І. Мечникова. 
Ломачинська І. А. – кандидат 
економічних наук, доцент, заступник 
директора Інституту математики, 
економіки, механіки ОНУ імені І.І. 
Мечникова. 
Ніколаєв Ю. О. – кандидат 
економічних наук, доцент, 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: 

• Економічна теорія та історія 
економічної думки. 

• Світове господарство і міжнародні 
економічні відносини. 

• Економіка та управління 
національним господарством. 

• Економіка та управління 
підприємствами. 

• Розвиток продуктивних сил і 
регіональна економіка. 

• Економіка природокористування та 
охорони навколишнього середовища. 

• Демографія, економіка праці, 
соціальна економіка і політика. 

• Гроші, фінанси і кредит. 
• Бухгалтерський облік, аналіз та 

аудит. 
• Статистика. 
• Математичні методи, моделі та 

інформаційні технології в економіці. 
 

Офіційні мови конференції: 
українська, російська, англійська. 
 

Форма участі: дистанційна. 
 
 
 
 



        

Для участі у конференції необхідно 
виконати три дії: 

 

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

II. Надіслати оргкомітету тези доповіді до 
26 лютого 2016 року (включно). 
 

III. Сплатити організаційний внесок. 
 

• Реквізити для оплати будуть відправлені 
учасникам конференції одночасно з 
інформацією оргкомітету щодо прийняття 
наданих матеріалів. 

• Копію квитанції про оплату слід 
обов’язково надіслати на електронну адресу 
оргкомітету. 
 

Електронна адреса оргкомітету: 
conf@onu.economist.od.ua  
 

Назви файлів мають бути підписані 
відповідно до прізвища та ініціалів 
учасника конференції. Наприклад: Пушняк 
С.Р._Тези, Пушняк С.Р._Квитанція  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

Розмір організаційного внеску становить 
180 гривень (учасникам з України) або 
20 доларів (учасникам з країн СНД). 
 

Внесок покриває витрати, пов’язані з 
друком збірника тез конференції та його 
поштовою пересилкою учасникам. 
 

Усі учасники конференції забезпечуються 
збірником тез конференції та сертифікатом 
учасника, які будуть направлені до  
21 березня на поштову адресу учасника, 
вказану у заявці. 

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 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. 
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