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Прізвище____________________________________ 

Ім’я_________________________________________ 
По-батькові__________________________________ 

Наукова ступінь______________________________ 

Вчене звання_________________________________ 
Посада______________________________________ 

Місце роботи_________________________________ 

Адреса__________________________________________
____________________________________________ 

Телефон_____________________________________ 

Е-mail_______________________________________ 

Назва  доповіді _______________________________ 
Форма участі:     Виступ                      Дистанційна 

                                   □                                  □  
Підпис учасника______________________________ 

 

 
Конференція відбудеться в Одеському національному 

університеті імені І. І. Мечникова. Адреса: м. Одеса, 

вул. Французький бульвар 24/26. 

 

Робочі мови конференції:  

українська, російська, англійська 
 

Відкриття 29 квітня о 10.00 год. 
 

 

На конференції планується робота секцій: 
 

1. Економічна та геополітична обумовленість 

Європейської інтеграції України. 

2. Соціальне та економічне включення біженців і 

мігрантів до Європейського Союзу та України.  

3. Економічні наслідки укладення Україною Угоди 

про асоціацію з ЄС. 

4. Стратегії розвитку країн Центральної та Східної 

Європи в умовах європейської інтеграції. 

5. Чинники міжнародної конкурентоспроможності 

України, країн ЄС та СНД. 

6. Добробут населення та ефективність економічних 

реформ у постсоціалістичних країнах. 

 
Для включення доповідей до програми 
конференції необхідно подати до 3 квітня 2020 
року такі документи: 
- заповнену заявку учасника із зазначенням 

точної поштової адреси; 
- файл на диску або електронною поштою. 

Електронною поштою тези і заявка 
надсилаються на e-mail 
world.economy@onu.edu.ua з підтвердженням 
отримання матеріалів оргкомітетом. Відповідь 
оргкомітету щодо відповідності тез вимогам до 
змісту та оформлення буде надана до 7 квітня; 

- рецензія наукового керівника (тільки для тез 
студентів або аспірантів). 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
    Приймаються до друку тези доповіді обсягом до 

трьох сторінок, набраних у редакторі Microsoft Word у 
вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc або 
*.rtf. Шрифт Times New Roman. Розмір - 14. 
Міжрядковий інтервал  - 1,5. Поля – усі по 2 см.  

 

Оргвнесок 

Для участі у роботі конференції необхідно 

зробити організаційний внесок в розмірі 200 

гривень; дистанційна участь – 180 гривень. 

Оргвнесок має надійти на адресу оргкомітету 
(Одеса, вул. Дворянська, 2, на ім’я Кириченко М.В.) 

до 3 квітня 2020 р. чи, за погодженням, бути 

сплаченим під час реєстрації.  
Організаційний внесок включає: видання 

матеріалів та програм, розсилку надрукованих тез 
конференції, інформаційних листів та запрошень, 

організаційні витрати. 
    

        При потребі можливе бронювання місць у готелі. 

Вартість проживання, харчування та проїзду учасники 

сплачують самостійно.  
 

Контактна інформація 

Тел. (38) 050 661 9995; Ел. адреса:  

world.economy@onu.edu.ua  
Голова оргкомітету – проф. Якубовський С.О., 

секретар – доц. Ніколаєв Ю.О. 
 

Сподіваємося на Вашу участь у конференції! 

 

29-30 квітня 

 2020 року 
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