
ЗАЯВКА 

На участь у роботі ХІІ Всеукраїнської 
науково-практичної 

конференції «ПОКРИТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ» 
«Актуальні проблеми розвитку економічної 

теорії в умовах глобалізації» 
 

Прізвище 
Ім’я  
По-батькові 
Назва організації 
 
Посада 
Науковий ступінь 
Вчене звання 
Поштова адреса (з індексом) 
 
Контактний телефон 
E-mail 
Номер і назва секції 
 
Назва доповіді 
 
Форма участі (потрібне підкреслити) 

- Виступити з доповіддю (до 10 хв.) 
- Виступити з інформацією (до 5 хв.) 
- Дистанційна 

                                                         так        ні 
Потреба у надсиланні   
персонального запрошення     
Необхідність готелю  
(оплачується самостійно) 
 
Дати проживання у готелю ____________ 

 

АДРЕСА 
Організаційного комітету ХІІ Всеукраїнської 

науково-практичної 
конференції «ПОКРИТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ» 

«Актуальні проблеми розвитку економічної 
теорії в умовах глобалізації» 

 
 

Одеський національний економічний  

університет (ОНЕУ), кафедра Загальної 

економічної теорії та економічної політики 

вул. Преображенська, 8, ауд. 214. 

65082, м. Одеса, Україна 

+38(048) 723-82-79 

E-mail:  k.zet@oneu.edu.ua 

Науково-дослідна частина 

+38(048) 723-05-89 

 

Реєстрація учасників конференції 

відбудеться у Одеському національному 

економічному університеті 

2 грудня 2016 р. 

 

Для довідок: 

Секретар оргкомітету 

к.е.н., доцент кафедри ЗЕТ та ЕП 

Росецька Юлія Болеславівна 

+38 (097) 535-15-49 

           

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНИ 

 
 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
 

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

 
 
 

ХІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ «ПОКРИТАНІВСЬКІ 

ЧИТАННЯ» 
 
 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» 
 
 

2 грудня 2016 року 
м. Одеса 

 
 
 
 
 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

Шановні колеги!  
Запрошуємо Вас взяти участь у ХІІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«ПОКРИТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ» «Актуальні 
проблеми розвитку економічної теорії в умовах 
глобалізації», яка відбудеться 2 грудня 2016 р. у 
м. Одесі.  

За результатами роботи конференції 
планується публікація збірника тез доповідей.  

Найкращі доповіді, обрані організаційним 
комітетом, будуть опубліковані у збірнику праць 
«Науковий вісник ОНЕУ», який включено до переліку 
наукових фахових видань з економіки.  
 

ТЕМАТИЧНІ СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Сучасна економічна теорія: пріоритетні 

напрямки досліджень.  
2. Методологічні проблеми сучасної економічної 

теорії. 
3. Проблеми посттрансформаційних економік в 

умовах глобалізації. 
4. Відносини власності: дослідження в різних 

напрямках економічної думки. 
5. Еволюція капіталу та специфіка його 

відтворення в умовах глобалізації. 
6. Економічна історія та історія економічної 

думки. 
7. Наукові дослідження магістрантів 

спеціальності «Економічна теорія та історія 
економічної думки». 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова – Звєряков М.І., член-кореспондент НАН 
України, доктор економічних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України, ректор 
ОНЕУ. 

Заступник голови: – Ковальов А.І., проректор з 
наукової роботи ОНЕУ, доктор економічних наук, 
професор. 

Члени організаційного комітету: 
Уперенко М.О. –  д.е.н.,  професор,  завідувач 

кафедри ЗЕТ та ЕП Одеського національного 
економічного університету; 

Ушкаренко Ю.В. – д.е.н., професор, завідувач 
кафедри економічної теорії Херсонського державного 
університету; 

Жданова Л.Л. – професор кафедри ЗЕТ та ЕП 
Одеського національного економічного університету, 
доктор економічних наук; 

Макуха С.М. –  к.е.н.,  доцент кафедри ЗЕТ та ЕП 
Одеського національного економічного університету; 

Карпов В.А. – к.е.н., доцент, начальник НДЧ; 
Батанова Т.В. – начальник науково-редакційного 

відділу ОНЕУ. 
Секретар оргкомітету – Росецька Ю.Б., к.е.н., 

доцент кафедри ЗЕТ та ЕП. 
 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Робочі мови конференції: українська, російська, 
англійська. 

Для участі в роботі конференції необхідно до 1 
грудня 2016 р. надіслати електронною поштою на 
адресу  

k.zet@oneu.edu.ua 
· заявку на участь та відомості про авторів; 
· тези доповіді (1-2 повні сторінки) – 

електронний варіант; 
· копію квитанції (чеку) про оплату. 
Організаційний внесок учасників для часткової 

оплати видатків на проведення конференції за умови 
особистої участі складає – 150 грн.; членам 
Всеукраїнської асоціації політичної економії – 100 грн. 

Після отримання заявки на участь у конференції 
оргкомітет надсилає особисте запрошення на вимогу 
учасника. 

 
Платіжні реквізити: 
ПАТ "Альфа-Банк",  
МФО 300346,  
код ЄДРПОУ 23494714 
Рахунок для поповнення: 2924701 
Призначення платежу: поповнення карткового 
рахунку 26256003098056  
Росецька Юлія Болеславівна 

 
 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 
 

Текст: у текстовому редакторі Word  версії 6.0  і 
вище (у форматі *.doc) через 1 інтервал. Обсяг: 1-2 
повні сторінки формату А-4.  Шрифт:  Times  New  
Roman,  14  кегля.  Поля:  з усіх боків –  2  см.  Абзацний 
відступ  зліва – 1,25. 

Рисунки, діаграми, таблиці будуються з 
використанням чорно-білої гами. Використання 
кольору і фону не допускається. Усі рисунки і таблиці 
повинні бути названі. Для назв таблиць, підпису 
рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 
14 рt, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як 
єдиний об'єкт. Формули розташовувати по центру з 
нумерацію по правому краю. При наборі формул 
використовувати редактор формул МS Office. 
Забороняється використовувати скановані об’єкти! 

Формули слід друкувати за допомогою редактора 
формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих 
дужках, наприклад, (2). 

Література повинна містити відомості з доступних 
читачам джерел і бути оформлена за діючим ДСТУ.  
Використані джерела мають бути пронумеровані 
відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання 
на літературу в тексті подаються в порядку цитування 
в квадратних дужках, наприклад, [5, с.18]. 

Розміщення:  у верхньому правому куті (від поля)  
напівжирним шрифтом прізвище та ініціали авторів 
(не більше 3-х), нижче звичайним шрифтом науковий 
ступінь, вчене звання, нижче установа. Нижче через  
1 інтервал великими літерами напівжирним шрифтом – 
назва (не більше 8 слів). Далі через 1 інтервал з нового 
рядка – основний текст. 

 


