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Прийом заявок та статей
здійснюється до 16 березня 2015 р.
Дні роботи конференції:
22.04. – 23.04.2015 р.
Робочі мови конференції: українська,
російська та англійська.
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22-23 квітня 2015 р.

вул. Гоголя, 18, ауд. 110

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-, мезо- та мікроекономічному рівнях», яка відбудеться 22-23 квітня
2015 р. За підсумками роботи конференції планується
випуск фахового збірника з науковими статтями.

Никифоренко В.Г. – доктор екон. наук, професор, зав.
кафедри управління персоналом та економіки праці ОНЕУ.
Максімова В.Ф. – доктор екон. наук, професор, зав. кафедри
бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ.
Кузнєцова Л.В. – доктор екон. наук, професор, зав. кафедри
банківської справи ОНЕУ.
Скопа О.О. – доктор техн. наук, доцент, зав. кафедри
інформаційних систем в економіці ОНЕУ.

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.

Умови участі в конференції
Для публікації статті необхідно до 16 березня
2015 р. надіслати електронною поштою на адресу
sbornik.odeu@oneu.edu.ua:
- заявку на участь;
- статтю (за бажанням учасника).

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:
Янковий О.Г. – доктор екон. наук, професор, зав.
кафедри економіки підприємства ОНЕУ, заслужений
діяч науки і техніки України.
Балджи М.Д. – доктор екон. наук, професор, зав.
кафедри економіки та управління національним
господарством ОНЕУ.
Козак Ю.Г. – доктор екон. наук, професор, зав. кафедри
міжнародних економічних відносин ОНЕУ.
Куліков Ю.М. – доктор екон. наук, професор кафедри
управління персоналом та економіки праці ОНЕУ.
Герасименко В.Г. – канд. екон. наук, професор, зав.
кафедри економіки та управління туризмом ОНЕУ.
Кузнецова І.О. – доктор екон. наук, професор, зав.
кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності ОНЕУ.
Кулініч О.А. – доктор фіз.-мат. наук, професор, зав.
кафедри експертизи товарів та послуг ОНЕУ.

У разі отримання позитивного відзиву редакційної
колегії щодо публікації статті необхідно перерахувати
кошти на рахунок університету, а скановану копію
квитанції
надіслати
на
адресу
редакції
sbornik.odeu@oneu.edu.ua.
Платіжні реквізити:
Отримувач: Одеський національний економічний
університет.
Банк отримувача: ГУ ДКСУ в Одеській області,
МФО 828011, код ЄДРПОУ 02071079, р/р 31258202201375.

Вартість публікації статті – 200 грн.
Разом зі статтею обов’язково необхідно подати
рецензію (за підписом доктора наук) та витяг із
протоколу засідання кафедри.

Після отримання заявки на участь у конференції оргкомітет за бажанням учасника надсилає особисте
запрошення.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:
Загальний макет статті:
1. Код УДК – позначається зліва, великими літерами,
шрифт – звичайний, 14 пт.
2. Автор (-и). Кількість – не більше двох. Розміщується по
центру: ПІБ повністю, прізвище – великими літерами, шрифт
– 14 пт, жирний, укр., рос. та англ. мовами.
3. Відомості про автора (-ів) подається укр., рос. та англ.
мовами. Шрифт – 12 пт, курсив.
4. Назва статті – по центру, великими літерами, шрифт –
14 пт, до десяти слів укр.., рос. та англ. мовами.
5. Бібліографічний опис укр., рос. та англ. мовами – шрифт
Times New Roman, 10 пт, курсив.

6. Структурована анотація (реферат) укр., рос. та англ.
мовами. Обсяг – не менше 7–10 рядків – шрифт, 10 пт, курсив.
7. Ключові слова укр.., рос. та англ. мовами.
8. Код JEL класифікації розміщуються під ключовими словами, напівжирним шрифтом, курсивом, – 12 пт (JEL Codes
Guide на сайті АЕА – http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php).
9. Текст статті подається у структурованому вигляді з
урахуванням та виділенням жирним шрифтом таких
обов’язкових складових:
- Постановка проблеми у загальному вигляді. Обсяг – не
менше 10 рядків.
- Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Обсяг – не
менше 10 рядків.
- Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Обсяг – 8–10 рядків.
- Постановка завдання. Обсяг – не менше 5–6 рядків.
- Виклад основного матеріалу дослідження.
- Висновки і перспективи подальших розробок. Обсяг – не
менше 14-16 рядків.
- Література наводиться мовою оригіналу з обов’язковим
перекладом на англ. мову. Джерела, що наведені з використанням кириличного алфавіту обов’язково транслітеруються на
латиницю. Оптимальна кількість джерел – 8-15.
- References – ті ж джерела, але англійською мовою,
оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом з
використанням Гарвардського стилю оформлення (BSI).
Технічні вимоги: формат аркуша – А 4; обсяг статті – 5-8
повних сторінок; поля зліва, справа, знизу та зверху – 20 мм;
шрифт – Times New Roman, 12 пт, міжрядковий інтервал –
одинарний; абзац – 1,27 см; формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation і нумеруються з правого боку; посилання на літературу в тексті
необхідно надавати в квадратних дужках, наприклад: [3, с.35;
8, с.56–59]; список літератури наводиться в порядку
згадування в тексті.
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.

