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VIІ міжнародна науково-практична конференція

«Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах
інституційних перетворень глобального середовища»
Шановні науковці, викладачі вузів, працівники бізнесу, урядових і громадянських структур,
аспіранти, студенти!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIІ Міжнародної науково-практичної конференції
«Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень
глобального середовища», яка відбудеться 22–24 вересня 2016 року на базі кафедри економічної теорії
та історії економічної думки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
НА КОНФЕРЕНЦІЇ ПЛАНУЄТЬСЯ ОБГОВОРЕННЯ ЗА ТАКИМИ НАУКОВИМИ НАПРЯМАМИ:

1.
2.
3.
4.
5.

Розвиток фірм в контексті стратегічних змін.
Формування стратегій розвитку регіонів України в умовах євроінтеграції.
Стратегічні пріоритети держави в умовах інституційних змін.
Фінансова система України: інституціоналізація розвитку в умовах глобалізації.
Міжнародні економічні відносини в умовах інституціоналізації та глобальної конвергенції.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, французька, польська.
Для участі у конференції необхідно до 25.07.2016 р. надіслати на електронну адресу
оргкомітету: onu_econom@ukr.net заявку, тези та відскановану копію квитанції про сплату
організаційного внеску. Тема листа: «Конференція, Прізвище авторів». Назва надісланих файлів
має включати в себе прізвище авторів латинськими літерами (Наприклад: № секції –
Іvanov_Tezy.doc; Іvanov_Zayava.doc; Іvanov_Oplata.doc). Про отримання і прийняття
матеріалів до публікації обов’язково має надійти підтвердження від оргкомітету.
Тези, що не відповідають вимогам оформлення, не будуть прийнятті до друку.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Очна участь в конференції – 200 грн., заочна – 120 грн. Організаційний внесок включає:
видання матеріалів та програм, пересилка одного екземпляру виданих тез конференції авторові,
розсилка інформаційних листів і запрошень, організаційні витрати.
При потребі можливе бронювання місць у готелі. Вартість проживання, харчування та броні
учасники сплачують самостійно. Просимо потурбуватися про квитки на зворотну дорогу.
Організаційний внесок необхідно перерахувати на: 65001, г. Одеса-1, Головпоштамт, до запитання
Літовченко Тетяні Іванівні
СТРУКТУРА ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
До публікації приймаються наукові матеріали, які раніше не друкувалися. Обсяг тез: 2-3
сторінки у вигляді файлу з розширенням *.doc; Текстовий редактор:
Microsoft Word; Формат
сторінки – А4;Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см; Шрифт – Times New Roman. Розмір
шрифту – 14 пт; Міжрядковий інтервал – полуторний; Абзацний відступ – 1,25 см. Тези будуть
опубліковані до початку роботи конференції та видані учасникам конференції. Тези, що не
відповідають вимогам оформлення, не будуть прийняті до друку.
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса
оргкомітету
Телефон
e-Mail

65082 , вул. Дворянська, 2, м. Одеса
ОНУ імені І. І. Мечникова, ауд. 69,
кафедра економічної теорії та історії економічної думки

Тел.: (048)723-54-18, 067 -557-17-12, 095-82-49-103
onu_econom@ukr.net – для подання матеріалів і зворотного
зв'язку, тема листа: «Конференція, Прізвище авторів»

Сподіваємося на Вашу участь у конференції!

