ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТІ У
КОНФЕРЕНЦІЇ

КАЛЕНДАР МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище
Ім’я
По батькові
Вчений ступінь
Учене звання
Посада

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС
«ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ТА НАУКА»

v

Прийом заявок та статей
здійснюється до 17 березня 2014 р.

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

v

Дні роботи конференції:
24.04. – 25.04.2014 р.

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКОЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ

v

Робочі мови конференції: українська,
російська та англійська.

Організація (повна назва, адреса, телефон)

ВАРМІНСЬКО-МАЗУРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(м. ОЛЬШТИН, ПОЛЬЩА)
ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ
(м. ПРАГА, ЧЕХІЯ)
УНІВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК
(м. МІТТВАЙДА, НІМЕЧЧИНА)

Тематичний напрям
Назва доповіді
Форма участі у конференції:
□ повідомлення на секційному
засіданні (до 5 хв.)
□ усна доповідь (до 10 хв.)
Потреба у використанні мультимедійного
проектору для презентації
□ так
□ ні

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
Одеський національний економічний
університет,
координаційно-інформаційний відділ,
НДЧ.

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

65026, Україна, м. Одеса,

«НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ
ГОСПОДАРЮВАННЯ НА МАКРО-,
МЕЗО- ТА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ
РІВНЯХ»

вул. Гоголя, 18, ауд. 110

Поштова адреса (куди надсилати матеріали
конференції)
E-mail
Телефон
Підпис
Дата

Тел.: (048) 777-89-16,
(048) 723-05-89

24-25 квітня 2014 р.

Ел. адреса: sbornik.odeu@oneu.edu.ua
ОДЕСА

Шановні колеги!
Одеський національний економічний універсітет
запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної
науково-практичної конференції «Наукові проблеми
господарювання
на
макро-,
мезота
мікроекономічному рівнях», яка відбудеться 24-25
квітня 2014 р. За підсумками роботи конференції
планується випуск фахового збірника з науковими
статтями.
Робота конференції буде здійснюватися за
такими тематичними напрямами:
І. Формування сучасного мислення як чинника
державотворення.
ІІ. Наукові проблеми трансформації економічних
систем і становлення ринкової економіки.
ІІІ. Регіональні проблеми розвитку реального
сектора економіки.
ІV. Сучасні інформаційні системи й удосконалення
методів аналізу та прогнозування економічних
ситуацій.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова: Звєряков М.І., доктор екон. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, заслужений діяч
науки і техніки України, ректор ОНЕУ.
Заступники голови: Ковальов А.І., доктор екон.
наук, професор, проректор з наукової роботи ОНЕУ;
Карпов В.А., канд. екон. наук, доцент, начальник
НДЧ ОНЕУ.
Члени оргкомітету конференції:
Козак Ю.Г. – доктор екон. наук, професор кафедри
міжнародних економічних відносин ОНЕУ.
Янковий О.Г. – доктор екон. наук, професор, зав.
кафедри економіки підприємства ОНЕУ, заслужений
діяч науки і техніки України.
Кубліков В.К. – доктор екон. наук, професор кафедри
фінансового менеджменту та фондового ринку ОНЕУ.
Куліков Ю.М. – доктор екон. наук, професор кафедри
управління персоналом та економіки праці ОНЕУ.
Герасименко В.Г. – канд. екон. наук, професор кафедри
економіки та управління туризмом ОНЕУ.
Кузнецова І.О. – доктор екон. наук, професор кафедри
менеджменту організацій та зовнішньоекономічної
діяльності ОНЕУ.

Кулініч О.А. – доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри
експертизи товарів та послуг ОНЕУ.
Никифоренко В.Г. – доктор екон. наук, професор кафедри
управління персоналом та економіки праці ОНЕУ.
Максімова В.Ф. – доктор екон. наук, професор кафедри
бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ.
Дрозд І.К. – доктор екон. наук, професор кафедри
економічного аналізу ОНЕУ.
Скопа О.О. – доктор техн. наук, доцент кафедри
інформаційних систем в економіці ОНЕУ.
Умови участі в конференції
Для публікації статті необхідно до 17 березня
2014 р. надіслати електронною поштою на адресу
sbornik.odeu@oneu.edu.ua:
- заявку на участь;
- статтю (за бажанням учасника).
Вартість публікації статті складає 200 грн.
До статті обов’язково необхідно додати рецензію
(за підписом доктора наук).
У разі отримання позитивного відгуку від
редакційної колегії щодо публікації статті необхідно
перевести кошти на рахунок університету, а копію чеку
надіслати на адресу редакції sbornik.odeu@oneu.edu.ua.
Після отримання заявки на участь у конференції
оргкомітет надсилає особисте запрошення на вимогу
учасника.
Платіжні реквізити:
Плату за публікацію статті надсилати до Одеського
національного економічного університету, Банк ГУ ДКСУ в
Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 02071079,
р/р 31258202201375.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:
До друку будуть прийматися лише наукові статті, що
оформлені із врахуванням та виділенням жирним шрифтом
таких складових:
1. Постановка проблеми у загальному вигляді.
2. Аналіз досліджень і публікацій останніх років.
3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
4. Постановка завдання.

5. Виклад основного матеріалу дослідження.
6. Висновки і перспективи подальших розробок.
Список використаної літератури подається обов’язково із
зазначенням сторінок. Посилання на літературу наводиться у
тексті в квадратних дужках (напр. [2, c.37], де 2 – джерело за
списком літератури, стор. 37) відповідно до порядку
згадування у тексті. Список літератури наводиться
наприкінці статті відповідно до встановлених вимог
(Бюлетень ВАК України, № 5, 2009 р., форма 23). Обсяг
статті разом з анотаціями має становити 5-8 повних сторінок.
Мова статті – тільки українська, анотацій – українська та
англійська. Текст анотацій 8-10 рядків. Сторінки не
нумеруються.
Стаття подається у формі редактора MS WORD (7.0 чи 8.0)
в електронному вигляді. Формат аркуша – А4, розміри полів
по 2 см. Текст набирається шрифтами гарнітури Times New
Roman, розмір – 12 pt, міжрядковий інтервал – одинарний,
абзац – 1,27. Схеми та малюнки мають бути згруповані.
Формули набрані у редакторі Microsoft Equation 3.0.
Електронний варіант статті зберігається у форматі *.doc,
який має бути названий за прізвищем автора (авторів). Назва
статті друкується великими літерами та розміщується по
центру сторінки (розмір шрифту 14, жирний). Вище
заголовка на 2 інтервали 12 шрифтом: зліва – УДК (розмір
шрифту 14 нежирний), справа – прізвище та ініціали автора
(авторів) друкуються малими літерами (шрифт 14 – жирний).
Нижче назва статті через 2 інтервали 12 шрифтом
друкуються анотації у 2 колонки: зліва – українською мовою,
справа – англійською. Інтервал між колонками – 1см.
Матеріали з використанням комп’ютерного перекладу
не приймаються.
Статті повинні бути ретельно перевірені згідно з
нормами правопису та орфографії, відповідальність за зміст
несуть автори.
Редакційна колегія залишає за собою право часткового
редагування статті без узгодження з автором та право на
відхилення статті, яка виконана та оформлена з
порушенням вимог до написання та оформлення статей.
Ознайомитись з вимогами до оформлення статей до
збірника наукових праць «Вісник соціально-економічних
досліджень» можна також на сайті: http://vsed.oneu.edu.ua.

