
 

ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТІ У 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Прізвище       
 

Ім’я        
 

По батькові        
 

Вчений ступінь      
 

Учене звання      
 

Посада       
 

Організація (повна назва, адреса, телефон)  

        

        
 

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 
 

Поштова адреса (на яку надсилати матеріали 

конференції)     

        

E-mail       

Телефон       

Підпис       

Дата        

 

 

 

КАЛЕНДАР XVIІІ МІЖНАРОДНОЇ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 Прийом заявок та статей    

здійснюється до 16 березня 2020 р. 

 

 Дні роботи конференції:  

23.04. – 24.04.2020 р. 

 

 Робочі мови конференції: українська 

та англійська. 

 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

 

Одеський національний економічний 

університет,  

науково-редакційний відділ,  

науково-дослідна частина. 

 

65082, Україна, м. Одеса,  

вул. Гоголя, 18, ауд. 110 

Тел.: (048) 723-05-89.  

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

sbornik.vsed.oneu@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ 
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС  

«ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ТА НАУКА» 
 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКО-

ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ 
 

КРАКІВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

(м. КРАКІВ, ПОЛЬЩА) 
 

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ 

 (м. ПРАГА, ЧЕХІЯ) 
 

УНІВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК  

(м. МІТТВАЙДА, НІМЕЧЧИНА) 
 

ГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ  

ІМ.  ДИМИТРА А. ЦЕНОВА  

(м. СВІШТОВ,  БОЛГАРІЯ) 
 

  

XVIІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-

ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

«НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ НА МАКРО-, МЕЗО- 

ТА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНЯХ» 

 

23-24 квітня 2020 р.  

 

ОДЕСА 

mailto:sbornik.odeu@oneu.edu.ua
mailto:sbornik.vsed.oneu@gmail.com


Шановні колеги! 

Одеський національний економічний університет 

запрошує Вас взяти участь у роботі XVІIІ Міжнародної 

науково-практичної конференції «Наукові проблеми 

господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному 

рівнях», яка відбудеться 23-24 квітня 2020 р. За 

підсумками роботи конференції планується видання 

фахового збірника «Вісник соціально-економічних 

досліджень» зі статтями, який індексується в таких 

базах та каталогах: 
 

                                      
 

        
     

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: 

Кузьмін О.Є. – доктор екон. наук, професор, директор 

Інституту економіки і менеджменту НУ «Львівська 

політехніка». 

Яковлєв А.І. – доктор екон. наук, професор кафедри 

економіки та маркетингу НТУ «Харківський 

політехнічний інститут», академік Академії інженерних 

наук України. 

 

Cментина Н.В. – доктор екон. наук, професор, зав. кафедри 

економіки, права та управління бізнесом ОНЕУ. 

Козак Ю.Г. – доктор екон. наук, професор, зав. кафедри 

міжнародних економічних відносин ОНЕУ. 

Давиденко І.В. – канд. екон. наук, доцент, зав. кафедри 

туристичного та готельно-ресторанного бізнесу ОНЕУ. 

Кузнецова І.О. – доктор екон. наук, професор, зав. кафедри 

менеджменту ОНЕУ. 

Никифоренко В.Г. – доктор екон. наук, професор, зав.  

кафедри управління персоналом і економіки праці ОНЕУ. 

Литовченко І.Л. – доктор екон. наук, професор, зав. 

кафедри маркетингу ОНЕУ. 

Семенова В.Г. – доктор екон. наук, професор, зав. кафедри 

економіки підприємства та організації підприємницької 

діяльності ОНЕУ.  

Підгорний А.З. – канд. екон. наук, професор, зав. кафедри 

статистики ОНЕУ. 

Волохова І.С. – доктор екон. наук, професор, зав. кафедри 

фінансів ОНЕУ. 

Баранова В.Г. –  доктор екон. наук, професор, зав. кафедри 

фінансового менеджменту та фондового ринку ОНЕУ. 

Лоханова Н.О. – доктор екон. наук, професор, зав. кафедри 

бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ. 

Жердецька  Л.В. – доктор екон. наук, доцент, в.о. зав. кафедри 

банківської справи ОНЕУ. 
 

Умови участі в конференції 
 

Для участі в конференції та публікації статті 

необхідно до 16 березня 2020 р. надіслати електронною 

поштою до науково-редакційного відділу – 

sbornik.odeu@oneu.edu.ua; sbornik.vsed.oneu@gmail.com.  

 заявку на участь; 

 статтю (за бажанням учасника). 

Вартість публікації статті – 70 грн. за одну сторінку.  
 

Для докторів наук (одноосібна публікація) та 

іноземних авторів публікація БЕЗКОШТОВНА. 
  

 Платіжні реквізити: 

Отримувач: Одеський національний економічний університет.  

Банк отримувача: Державна казначейська служба України, 

МФО 820172, ЄДРПОУ 02071079, р/р 31250245201375. 
 

Після отримання заявки на участь в конференції оргкомітет за 

бажанням учасника надсилає особисте запрошення. 

        

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ: 

Загальний макет статті: 

1. Код УДК – позначається зліва, великими літерами,  

шрифт – звичайний, 12 пт.  

2. Автор (-и). Кількість – не більше двох. Розміщується по 

центру: ПІБ повністю, прізвище – великими літерами, шрифт – 

12 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 –  

12 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 за 1800 знаків з ключовими 

словами – шрифт, 10 пт, курсив.  

7. Ключові слова  укр., рос. та англ. мовами.  

8. Код JEL класифікації розміщуються під ключовими сло-

вами, напівжирним шрифтом, курсивом, – 11 пт (JEL Codes 

Guide на сайті АЕА – http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php). 

Усім статтям присвоюється міжнародний ідентифікатор 

цифрового об’єкта DOI.  

9. Текст статті подається у структурованому вигляді з 

урахуванням та виділенням таких обов’язкових складових:  

- Постановка проблеми у загальному вигляді.  

- Аналіз досліджень і публікацій останніх років.  

- Виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми.  

- Постановка завдання.  

- Виклад основного матеріалу дослідження.  

- Висновки і перспективи подальших розробок.  

- Література мовою оригіналу та References англ. мовою та з 

транслітерацією кириличного алфавіту на латиницю. 

Оптимальна кількість джерел – 10-15. 

Технічні вимоги: формат аркуша – А 4; обсяг статті – 10-12 

повних сторінок; поля зліва, справа, знизу та зверху – 20 мм; 

шрифт – Times New Roman, 11 пт, міжрядковий інтервал – 

одинарний; абзац – 1,27 см. 

Більш детально ознайомитися з вимогами до оформлення 

статей до зб. наукових праць «Вісник соціально-економічних 

досліджень» можна на web-сайті: http://vsed.oneu.edu.ua.
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