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IХ Міжнародна науково-практична конференція 
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розвитку в умовах інституційних перетворень  

глобального середовища» 
 

25 вересня 2020 року, місто Одеса 

Шановні науковці, викладачі ЗВО, аспіранти, представники бізнесу, урядових та 

громадських структур! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IХ Міжнародної науково-

практичної конференції на тему «Стратегічні пріоритети соціально-економічного 

розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища», яка 

відбудеться 25 вересня 2020 року на базі кафедри економіки та підприємництва Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова. 
 

Організаційний комітет конференції: 

Голова 
організаційного 
комітету: 

Горняк Ольга Василівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри 
економіки та підприємництва, Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова 

Заступник голови 
організаційного 
комітету 

Крючкова Наталія Михайлівна – к.е.н., доцент, Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова 

Члени 
організаційного 
комітету: 

Ломачинська Ірина Анатоліївна – к.е.н., доцент, заступник 
декана економіко-правового факультету, Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова 
Кузнецов Едуар Анатолійович – д.е.н., професор, завідувач 
кафедри менеджменту та інновацій, Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова 
Якубовський Сергій Олексійович – д. е. н., професор, завідувач 
кафедри світового господарства і міжнародних економічних 
відносин, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
Гражевська Надія Іванівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри 
економічної теорії, макро- і мікроекономіки, Київський 
національний університет імені Тараса Шевченко 
Мельник Віктор Миколайович - д.е.н., професор, професор 
кафедри фінансів, Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана 
Тюхтенко Наталія Анатоліївна – д.е.н., професор, проректор з 
навчальної та науково-педагогічної роботи, Херсонський державний 
університет 
Ду Чуньбу – к.е.н., науковий співробітник, Центральний 
університет фінансів і економіки (Пекін, Китай) 
Курбатов Олег – доктор менеджменту, професор, Університет 
Париж – ХІІІ (Париж, Франція) 
Хоан Дюк Лон – доктор економіки, професор, Університет 
маркетингу і фінансів (Хошимін, В’єтнам) 
Біческу Чезар – професор, проректор Університету «Dunarea de 
Jos» (Галац, Румунія) 



На конференцію приймаються матеріали викладачів ЗВО, науковців науково-дослідних 

установ, аспірантів, магістрантів, представників органів державного і місцевого 

самоврядування, підприємств, фінансових установ, фахівців, які мають науково-практичні 

інтереси за тематикою конференції. До публікації приймаються наукові матеріали, які раніше 

не друкувалися. 
 

Для участі у конференції необхідно до 25 вересня заповнити електронну довідку про 

автора та надіслати на електронну адресу conf@onu.economist.od.ua тези. Від оргкомітету 

обов’язково має надійти підтвердження про отримання матеріалів, а також реквізити 

для сплати організаційного внеску. 
 

Організаційний внесок: 

 Вартість публікації становить 250 гривень (20 доларів для учасників з інших країн). 

Організаційний внесок включає: видання матеріалів, пересилку одного екземпляра 

виданих тез конференції авторові та надання сертифікату. 
 

Напрями роботи конференції: 

1. Розвиток фірм в контексті стратегічних змін. 

2. Формування стратегій розвитку регіонів України в умовах євроінтеграції. 

3. Стратегічні пріоритети держави в умовах інституційних змін. 

4. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.  

5. Фінансова система України: інституціоналізація розвитку в умовах глобалізації. 

6. Міжнародні економічні відносини в умовах інституціоналізації та глобальної 

конвергенції. 

7. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. 
 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Форма участі: дистанційна. 
 

Структура та вимоги до оформлення тез: 

Обсяг тез: 3-5 сторінок (включно); Текстовий редактор: Microsoft Word; Параметри сторінки – 

А4; Поля зверху, знизу, справа, зліва – 2 см; Шрифт – Times New Roman. 

Розмір шрифту – 14 пт; Міжрядковий інтервал – полуторний; Абзацний відступ – 1,25 см. 
 

Зразок оформлення тез доповіді: 
 

Колоколіч О.Т. 
аспірант кафедри менеджменту 

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИНКІВ ПАРТНЕРСТВА 

Текст текст текст…[1, с. 11] 

Література: 
1. Гончарук А. Новий підхід до управління ефективністю у промисловості України. 

Економіка України. 2006. № 11. С. 36–46. 
 

Тези, що не відповідають вимогам оформлення, не будуть прийняті до друку. 

 

Контактна інформація 

Французький бульвар, 24/26, м. Одеса 

ОНУ імені І.І. Мечникова 

кафедра економіки та підприємництва 

Телефон для довідок: +38 (095) 314-96-13 

Електронна адреса: conf@onu.economist.od.ua 
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