
Вимоги до оформлення матеріалів: 
 

- тези подаються у електронному варіанті у 
форматі .doc або .docx, редактор Microsoft 
Word; 

- обсяг тез – до 5 сторінок формату А4; 
- шрифт TіmesNewRoman, кегль – 14 пт., 
інтервал між рядками – 1,5, поля  – 20 мм; 
- кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна 
бути підписана, таблиця – мати назву; 
- формули слід друкувати за допомогою 
редактора формул Microsoft Equation і 
нумерувати у круглих дужках; 
- список літератури має містити лише 
джерела, на які є посилання в тексті; приклад 
оформлення посилань:[1, с. 45]. Посилання в 
дужках на різні джерела подавати через 
крапку з комою ([1; 2]); література 
оформлюється згідно останнім вимогам (див. 
Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. –  
С. 26–30); 
- файл повинен бути названий прізвищем 
учасника. Наприклад: «Петров_тези», 
«Петров_відомості»,«Петров_квитанція». 

 
Кожен автор додає окремим файлом 

відомості про себе за наступною формою: 
 

- прізвище, ім’я, по-батькові (повністю); 
- науковий ступінь; 
- наукове звання; 
- місце роботи, посада; 
- секція конференції; 
- поштова адреса; 
- контактний телефон; 
- електронна адреса. 

 

Порядок подання матеріалів: 
 

Тези, квитанція, відомості автора подаються 
до 4 листопада 2015 року (включно) в 
електронному вигляді на наступну 
електронну адресу:conf@econom.uni.mk.ua 
 

Участь у конференції передбачає сплату 
організаційного внеску в розмірі 180 грн. 
для усіх учасників, за винятком студентів та 
викладачів МНУ імені В.О. Сухомлинського, 
для яких внесок становить 150 грн. 
Зазначені кошти будуть використані на 
оплату підготовки та друку матеріалів 
конференції. Реквізити для оплати будуть 
відправлені учасникам конференції 
одночасно з інформацією оргкомітету щодо 
прийняття наданих матеріалів. 
 

Кожному учаснику буде відправлений 
збірник тез разом зі сертифікатом учасника 
на поштову адресу, вказану у заявці, 
27 листопада 2015 року. 
 

Увага! Відділ обробки інформації надсилає 
повідомлення про отримання Вашого листа 
протягом двох днів. 
 

Якщо Ви не отримали повідомлення, 
відправте роботу повторно або з’ясуйте 
питання про отримання Вашого листа по 
вказаному нижче телефону. 

 
За додатковою інформацією звертатися: 

Миколаївський національний університет імені 
В.О.Сухомлинського – http://uni.mk.ua/ 

Факультет економіки – http://econom.uni.mk.ua/ 
E-mail:conf@econom.uni.mk.ua 

Телефон:(095) 359-30-99 
Контактна особа:Зінчук Світлана Володимирівна 

Міністерство освіти і науки України 
 

Миколаївський національний університет 
імені В.О. Сухомлинського 

 

Державна установа «Інститут економіки 
природокористування та сталого розвитку 

НАН України» (Україна) 
 

Гуманітарно-технічний університет 
м. Бельсько-Бяла (Польща) 

 

Університет «York» (США) 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

 
 
 

 
 
 

 

Шановні колеги! 
Миколаївський національний університет 
імені В.О. Сухомлинського, кафедра 
міжнародної економіки та менеджменту освіти 
запрошує Вас узяти участь у IV Міжнародній 
науково-практичній конференції 
«Структурні трансформації національних 
економік в глобальному вимірі», яка 
відбудеться 6 листопада 2015 року. 
 

До участі у конференції запрошуються 
науковці вітчизняних та зарубіжних вищих 
навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, 
а також студенти. 
 

Форма участі в конференції:дистанційна. 
 

Робочі мови конференції: 
українська, російська, англійська. 
 

Для участі в конференції просимо Вас 
надсилати матеріали 

до 4 листопада 2015 року (включно). 
 
 

Сподіваємося на Вашу зацікавленість 
та бажаємо успіхів! 

Члени оргкомітету: 
 

Будак В. Д. – член-кореспондент НАПН 
України, доктор технічних наук, професор, 
ректор Миколаївського національного 
університету імені В.О. Сухомлинського; 
Хвесик М. А. – академік НААН України, доктор 
економічних наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України, директор ДУ «Інститут 
економіки природокористування та сталого 
розвитку Національної академії наук України»; 
Agata Malak-Rawlikowska – dr inż, Wydział 
Nauk Ekonomicznych Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego  
Кіщак І. Т. – доктор економічних наук, 
професор, декан факультету економіки МНУ 
імені В.О. Сухомлинського; 
Стройко Т. В. – доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри міжнародної 
економіки та менеджменту освіти МНУ імені 
В.О. Сухомлинського; 
Іртищева І. О. – доктор економічних наук, 
професор кафедри міжнародної економіки та 
менеджменту освіти, МНУ імені  
В.О. Сухомлинського; 
Ткаліч Т. І. – кандидат економічних наук, 
доцент кафедри кафедри міжнародної економіки 
та менеджменту освіти МНУ імені  
В.О. Сухомлинського; 
Богославська А. В. – кандидат економічних 
наук, доцент кафедри міжнародної економіки та 
менеджменту освіти МНУ імені  
В.О. Сухомлинського; 
Січко С. М. – кандидат економічних наук, 
доцент кафедри кафедри міжнародної економіки 
та менеджменту освіти МНУ імені  
В.О. Сухомлинського. 

 
 

Планується робота за такими секціями: 
1. Розвиток національних економічних систем в 
умовах глобалізації. 
2. Глобальні детермінанти розвитку міжнародн
ої економіки. 
3.Структурні трансформації фінансових процесів 
в умовах глобалізації. 
4. Стратегічні засади управління бізнес-
організаціями в умовах посилення 
глобалізаційних процесів. 
5. Особливості обліково-аналітичного 
забезпечення національних економік в умовах 
глобалізації. 
6. Глобалізаційні детермінанти регіонального 
розвитку країн. 
7. Кількісні методи та інформаційні технології в 
глобальній економіці. 

 
Приклад оформлення матеріалів: 

 

Секція: 1. Розвиток національних економічних 
систем в умовах глобалізації. 

 

Степаненко Т.Т. 
студентка, 

Науковий керівник: Ніковий С.К. 
кандидат економічних наук, 

доцент кафедри міжнародної економіки 
Миколаївський національний університет 

 імені В.О. Сухомлинського 
 

ОСОБЛИВОСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 

Основний текст, основний текст [1, с. 45]. 
 

Література: 
1. Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26-30. 


