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ОДЕСА 



Шановні колеги! 
 

Оргкомітет III Міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіка та управління національним господарством:  

стан, тенденції та перспективи»  
має честь запросити викладачів, докторантів, представників органів 

державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, науково-дослідних 

установ до обговорення теоретичних та практичних проблем розвитку 

економіки та управління національним господарством 

 

Мета конференції: дослідити актуальні проблеми макро-, мезо- та 

мікроекономічного розвитку соціально-економічних систем й надати 

рекомендації щодо перспектив та напрямків регулювання національної 

економіки.  

 

Тематичні напрями: 

1. Національна економіка: стан та основні проблеми розвитку 

2. Стратегія підвищення конкурентоспроможності регіонів в умовах 

трансформації економіки України 

3. Розвиток сучасного підприємництва 

 

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська 

 

До початку роботи науково-практичної конференції планується випуск 

збірника тез доповідей в друкованому та електронному варіантах (Google Scholar) 

 

Для участі у конференції оргкомітет пропонує надсилати  

до 1 червня 2016 року на електронну адресу: k.eung.konf@gmail.com: 

• заявку,  

• тези доповіді,  

• копію квитанції про сплату організаційного внеску. 

 

Тема листа: участь у конференції_прізвище учасника 
 

Вимоги до прикріплених файлів:  

 файл-заявки: прізвище першого співавтора та слово «Zayavka» 

(Semchenko_Zayavka);  

 файл з тезами: прізвище та номер тематичного напрямку 

(Semchenko_2); 

 копія документу про оплату (Oplata_Semchenko). 
 

 



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Звєряков М. І. – доктор екон. наук, професор, член-кореспондент НАН 

України, заслужений діяч науки і техніки України, ректор ОНЕУ 

 

Ковальов А. І. – доктор екон. наук, професор, проректор з наукової 

роботи ОНЕУ 

 

Балджи М. Д. – доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки 

та управління національним господарством, головний ред. збірника «Науковий 

вісник» 

 

Іван Марчевскі – кандидат екон. наук, доцент, ректор Господарської 

академії «Дімітр Ценов» (м. Свіштов, Болгарія) 

 

Ладіслав Мейзлік – завідувач кафедри фінансового обліку та аудиту 

Вищої школи економіки (м. Прага, Чехія) 

 

Ляліков С. В. – канд. екон. наук, доцент, декан факультету економіки і 

управління виробництвом ОНЕУ 

 

Колодинський С. Б. – доктор екон. наук, професор кафедри економіки та 

управління національним господарством ОНЕУ 

 

Карпов В. А. –  канд. екон. наук, професор кафедри економіки та 

управління національним господарством, начальник НДЧ ОНЕУ 

 

Сментина Н. В. –  канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та 

управління національним господарством ОНЕУ 

 

Сілічєва Н. Є. – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та управління 

національним господарством ОНЕУ 

 

Шевченко В. В. – канд. екон. наук, ст. викладач кафедри економіки та 

управління національним господарством ОНЕУ 

 

Допіра І. А. – ст. викладач кафедри економіки та управління національним 

господарством ОНЕУ 
 



ЗАЯВКА 
Прізвище, Ім’я, По-батькові___________________________________________________ 

Науковий ступінь____________________________________________________________ 

Вчене звання________________________________________________________________ 

Посада______________________________________________________________________ 

Організація (повна назва, адреса, телефон)_____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Тематичний напрям (вказати номер)___________________________________________ 

Назва доповіді_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Форма участі:  

□ очна 

□ бажаю виступити на пленарному засіданні 

□ бажаю виступити на секційному засіданні 

□ бажаю взяти участь як слухач 

□ супроводжувальна особа 

□ дистанційна 

 

Дата приїзду_____________________  Дата від’їзду__________________________ 

 

Потреба у бронюванні готелю:            □ так                   □ ні 

 

Потреба у збірнику тез:  

□ друкована версія для автора  

□ друкована версія для співавтора 

□ електронна версія 

 

Участь в екскурсіях: 

• Одеса – перлина Чорного моря (автобусно-пішохідна) 

□ так                    □ ні 

• Відвідування заводу та музею коньячної справи «Шустов» 

□ так                    □ ні 

 

Поштова адреса (куди надсилати матеріали конференції)___________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

E-mail_________________________________ 

Телефон_______________________________ 

 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

Матеріали мають бути підготовлені за допомогою редактора MS WORD. 

Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman. Кегель 

– 12, інтервал – 1,5, відступ 1,25. Обсяг тез не повинен перевищувати трьох 

сторінок, враховуючи таблиці і рисунки. 

 

Приклад оформлення тез: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сілічєва Н.Є. 

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством 

Одеський національний економічний університет 

 

ЗНАЧИМІСТЬ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ 

ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

Останнім часом спостерігається зростання надзвичайних ситуацій та збільшується 

розмір заподіяної ними шкоди, а наслідки антропогенних втручань в природні процеси 

все частіше мають незворотній характер. Тому виникає потреба в дослідженні 

зазначених проблем і виявлення не тільки певних причин, що призводять до порушення 

існуючої рівноваги і економічної кризи, а й на пошуки шляхів їх вирішення. 

Пошук можливості вирішення проблем ґрунтується на аналізі суспільно-

економічних відносин, в яких здійснюється «привласнення» природи в процесі 

виробництва, і техніко-технологічних можливостей запобігання конфлікту….. 

… 

Список використаних джерел 

1. Балджи М. Д. Оцінка ризику виникнення надзвичайних ситуацій в різних типах 

природно-господарських територіальних систем // Науковий вісник ОДЕУ. – 2004. – № 4 

(12). – С. 27 – 36. 

2. Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2015: 

колективна монографія / ЄВ.Хлобистов. – Черкаси: Вид. ФОП Чабаненко Ю.А., 2015. – 

538 с. 

 

 

 

 



ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ 

 

Під час роботи конференції учасники зможуть подати статті для публікації у 

фахових виданнях. 

«Вісник соціально-економічних 

досліджень» 

Науковий вісник Одеського 

національного економічного 

університету 

  
Збірник включено до Переліку наукових 

фахових видань України, в яких можуть 

публікуватися результати дисертаційних робіт на 

здобуття наукових ступенів доктора і кандидата 

наук, за галуззю «Економічні науки» згідно з 

Наказом Міністерства освіти і науки України 

№  528 від 29.12.2014 р. 

 

Збірник зареєстровано в Міжнародному центрі 

періодичних видань в м. Парижі (International 

ISSN-center) - ISSN 2313-4569. 

 

Збірник включено до оновленого Переліку 

наукових фахових видань України, в яких 

можуть публікуватися результати дисертаційних 

робіт на здобуття наукових ступенів доктора і 

кандидата наук (затверджено наказом 

Міністерства освіти і науки України від 

09.03.2016 № 241) 

Збірник зареєстровано в Міжнародному центрі 

періодичних видань в м. Парижі (International 

ISSN-center) - ISSN 2409-9260. 

 

Міжнародна індексація, архіви та каталоги: 

 міжнародна наукометрична 

платформа для просування наукових 

досягнень Index Copernicus International 

(Польща) 

 міжнародна бібліографічна 

база даних Google Scholar 

 науковий інформаційний 

простір СОЦІОНЕТ 

 Реферативна база даних «Україніка 

наукова» 

 Український реферативний журнал 

«Джерело» 

 Національна бібліотека України імені В.І. 

Вернадського 

 Електронний архів Одеського 

національного економічного університету 

 міжнародна бібліографічна 

база даних Google Scholar 

 Реферативна база даних «Україніка наукова» 

 Український реферативний журнал 

«Джерело» 

 Національна бібліотека України імені В.І. 

Вернадського 

 Електронний архів Одеського національного 

економічного університету 

 Наукова електронна бібліотека 

eLIBRARY.ru 

 

Збірник включено до наукометричної бази 

даних Російський індекс наукового цитування 

(РІНЦ) згідно договору № 428-07/2014 від 

18.07.2014 р. –

 http://elibrary.ru/title_about.asp?id=51349 

 

Ознайомитись з вимогами до оформлення статей можна на сайтах: 

http://vsed.oneu.edu.ua http://n-visnik.oneu.edu.ua/ 

 

Публікації у збірниках оплачуються окремо. 

http://vsed.oneu.edu.ua/files/nakaz_mon_1528-29122014.pdf
http://vsed.oneu.edu.ua/files/nakaz_mon_1528-29122014.pdf
http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/perelik-vidan/perelik-naukovix-faxovix-vidan.html
http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/perelik-vidan/perelik-naukovix-faxovix-vidan.html
http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/perelik-vidan/perelik-naukovix-faxovix-vidan.html
http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/perelik-vidan/perelik-naukovix-faxovix-vidan.html
http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/perelik-vidan/perelik-naukovix-faxovix-vidan.html
https://scholar.google.com.ua/citations?user=4ojfI98AAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=4ojfI98AAAAJ&hl=uk
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=51349
http://vsed.oneu.edu.ua/
http://n-visnik.oneu.edu.ua/


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Для відшкодування витрат пов’язаних з підготовкою та проведенням 

конференції необхідно перерахувати організаційний внесок у розмірі: 

• 350 грн. – очна участь у роботі конференції (друкована версія збірнику тез, 

сертифікат, програма конференції, кава-брейк та фуршет «У колі друзів»); 

• 200 грн. – дистанційна участь у роботі конференції (друкована версія 

збірнику тез, сертифікат, програма конференції та їх надсилання автору) / за 

винятком зарубіжних учасників; 

• 100 грн. – дистанційна участь у роботі конференції (електронна версія 

збірнику тез, електронна версія сертифікату, електронна версія програми 

конференції); 

• 50 грн. – додаткова друкована версія збірнику тез для співавторів та інших 

очних учасників. 

 

Для іноземних учасників дистанційна участь у роботі конференції (з 

надсиланням електронної версії тез і програми конференції) – 

БЕЗКОШТОВНА 

 

Послуги проживання і харчування та участь в екскурсійній програмі 

оплачуються учасниками окремо 
 

Проживання у готелях м. Одеси – від 350 грн./добу (одномісний номер, без 

харчування) 

 

ВАРТІСТЬ ЕКСКУРСІЙНОЇ ПРОГРАМИ: 
 

• Одеса – перлина Чорного моря (автобусно-пішохідна) – 50 грн./особи 

 

• Відвідування заводу та музею коньячної справи «Шустов», дегустація – 

200 грн./особи 

 
 

Учасники конференції завчасно і самостійно забезпечуються квитками 

на зворотній проїзд 



РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ ОРГВНЕСКУ 
 

Переведення коштів здійснювати у відділеннях та через термінали 

самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк» на платіжну картку за номером: 

5168 7572 5034 4811.  

Комісія піввідсотка. 

Одержувач: Балджи Марина Дмитрівна  

 

КЛЮЧОВІ ДАТИ 

 

Прийом заявок учасника конференції, 

тез доповідей 

 

 

 

До 1 червня 2016 р. 
Оплата оргвнеску 

Підтвердження включення в програму 

конференції  

Бронювання місць проживання 

Розсилання запрошень До 20 червня 2016 р. 

Проведення конференції 23-24 червня 2016 р. 

Розсилання матеріалів учасникам, що 

обрали дистанційну участь 

 

Після 27 червня 2016 р. 

 

 

ЯКЩО ВАС ЗАЦІКАВИЛА УЧАСТЬ У НАУКОВОМУ ЗАХОДІ, 

ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА ДОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ДО 

ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

КОНТАКТНІ ОСОБИ: 

 

Колодинський Сергій Борисович (д.е.н., проф.)   
+38-0984077097 (організаційні питання), 

Сментина Наталія Валентинівна (к.е.н., доцент) 

+38-0677614615 (питання щодо видавничої діяльності), 

Шевченко Валентина Василівна (к.е.н., ст. викл.)  

+38-0979189177 (питання щодо прийому заявок), 

Допіра Ірина Анатоліївна (ст. викл.)  
+38-0667382717 (питання щодо поселення, участі в екскурсіях) 

 

АДРЕСА  

організаційного комітету 

Одеський національний економічний університет,  

кафедра економіки та управління  

національним господарством,  

вул. Преображенська, 8, м. Одеса, Україна,  65026 

тел. 048-723-32-56 


