Шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі
Міжнародної науково-практичної конференції
«Проблеми
та
перспективи
розвитку
національних економік: від мікро- до
макрорівня», яка відбудеться 8 квітня 2016 року
в місті Одесі на базі Міжнародного гуманітарного
університету. До участі запрошуються науковці
України та зарубіжжя, викладачі, практики та
аспіранти.
Мета конференції: вироблення та апробація
нових економічних теорій, аналіз, прогнозування
та надання практичних рекомендацій щодо
управління розвитком національних економік на
різних рівнях.
Форма участі: особиста та дистанційна.
Робочі мови конференції: українська,
російська, англійська, польська та румунська.
Студенти до участі не залучаються.
Матеріали аспірантів необхідно направляти
разом з письмовою рекомендацією (рецензією)
кандидата/доктора наук або у співавторстві
з науковим керівником.
Орієнтовний регламент роботи конференції:
8 квітня 2016 року (п’ятниця):
1000 – 1100 – реєстрація
1100 – 1200 – пленарне засідання
12 – 13 – кава-брейк
00

00

1300 – 1600 – секційні засідання
1600 – 1700 – підведення підсумків конференції

Організаційний комітет конференції
Голова оргкомітету:
Крижановський А.Ф. – д-р юрид. наук, професор,
ректор Міжнародного гуманітарного університету.
Члени оргкомітету:
Головченко О.М. – д-р екон. наук, професор, зав.
кафедри економіки та міжнародних економічних
відносин МГУ;
Гончарук А.Г. – д-р екон. наук, професор, головний
редактор науково-практичного журналу «Прикладний
менеджмент та інвестиції», зав. кафедри бізнесадміністрування і корпоративної безпеки МГУ;
Вежбеньєц В. – Державна вища техніко-економічна
школа, м. Вроцлав;
Данільченко О.В. – д-р екон. наук, професор, зав.
кафедри
міжнародних
економічних
відносин,
проректор з навчальної роботи, Білоруський
державний університет;
Кібік О.М. – д-р екон. наук, професор, академік
Транспортної академії України, зав. кафедри
національної економіки НУ «ОЮА»;
Коваленко М.П. – д-р фіз-мат. наук, професор,
Заслужений діяч науки та техніки, зав. кафедри
менеджменту МГУ;
Чирков
Ю.П.
–
начальник
Управління
з
зовнішньоекономічної, виставкової діяльності та
роботи з членами палати, Одеська регіональна
торгово-промислова палата;
Раду Тудор Петре – Ph.D, керівник проектів, Інститут
національної економіки, Академія наук Румунії;
Якубовський С.О. – д-р екон. наук, професор, зав.
кафедри світового господарства та міжнародних
економічних відносин ОНУ ім. І.І. Мечникова;
Деркач Т.В. – к-т геогр. наук, доцент, кафедра
менеджменту МГУ;
Кобилянська А.В. – к-т екон. наук, доцент, кафедра
менеджменту МГУ.

Координати оргкомітету
65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33
Міжнародний гуманітарний університет,
кафедра менеджменту,
лаборант кафедри менеджменту

Світлана Матвєєва,
Тел.: +38 (099) 967 84 71
Ел. адреса: conference@mgu.od.ua

МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
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Міжнародна науково-практична
конференція
«Проблеми та перспективи розвитку
національних економік:
від мікро- до макрорівня»

8 квітня 2016 року
Обов’язкове видання збірника тез
та надання сертифікату учасника

м. Одеса

Фінансові аспекти
Витрати учасників, пов’язані з перебуванням
на конференції (проїзд, проживання, харчування),
здійснюються за власний рахунок або за рахунок
сторони, що їх відряджає.
Розмір організаційного внеску становить:
250 грн. – для громадян України, які бажають
прийняти участь особисто;
180 грн. – для громадян України, які бажають
прийняти участь дистанційно.
У разі дистанційної участі, збірник тез разом
з сертифікатом та програмою будуть надіслані
після проведення конференції учасникам заходу на
поштову адресу, вказану в анкеті, протягом
15 робочих днів.
Переказ
коштів
здійснюватиметься
за
банківськими реквізитами, які будуть надіслані
організаційним
комітетом
у
листахпідтвердженнях кожному учаснику.
Увага! Після оплати Вами оргвнеску
просимо надіслати нам відскановану копію
квитанції.
Планується видати збірник матеріалів,
сертифікат учасника та програму заходу до
початку роботи конференції.
ДЛЯ УЧАСТІ у конференції необхідно:
1. Заповнити заявку на участь у конференції за
формою, що додається, або заповнити її за
посиланням https://goo.gl/6JxBMZ
2. Надіслати електронний варіант наукової
роботи.
Зазначені вище матеріали необхідно надіслати до
25 березня 2016 р. (включно) на електронну
пошту conference@mgu.od.ua

У рамках конференції планується робота за
такими тематичними напрямами (секціями):
1. Сучасні та класичні економічні теорії в поясненні
процесів економічного розвитку
2. Реформатування глобальної економіки та роль
економічних факторів різного рівня
3. Аналіз, прогнозування та управління розвитком
національного господарства
4. Теорія та практика управління бізнесом: підприємства,
галузі та ринки
5. Регіональна
економіка
та
сталий
розвиток
національного господарства
6. Міжнародні та регіональні аспекти економіки
природокористування та охорони навколишнього
середовища
7. Соціальна економіка і політика, розвиток людського
капіталу
8. Вдосконалення фінансово-кредитного механізму в
умовах розвитку національної економіки
9. Актуальні питання бухгалтерського обліку та аудиту в
сприянні сталому економічному розвитку
10. Новітні математичні методи та моделі в управлінні
економікою

Зразок заявки на участь у Міжнародній
науково-практичній конференції
Прізвище, ім’я, по батькові
Назва навчального закладу
Посада, вчене звання, науковий ступінь
Назва доповіді
Назва секції
Домашня адреса, телефон
Електронна пошта
Відомості про наукового керівника (ПІБ,
посада, вчене звання, науковий ступінь)
Форма участі (необхідне вибрати):
виступ з доповіддю (10 хв.);
виступ з інформацією (5 хв.);
як слухач;
не планую приїзд.
Адреса навчального закладу
ПІБ, телефон, факс та наукові реґалії
керівника навчального закладу/декана
факультету
(у
разі
необхідності
офіційного запрошення)

Примітка:
1. У разі невідповідності тез вказаним вимогам
оргкомітет може відмовити у прийнятті її до друку.
2. Оргкомітет просить повідомляти про необхідність
отримання більше одного збірника матеріалів завчасно.
3. Оргкомітет надішле лист-підтвердження про
реєстрацію Ваших матеріалів.

Вимоги до оформлення
 Наукові тези повинні бути виконані на актуальну
тему, містити глибоке наукове дослідження, без
плагіату.
 Обсяг тез – до 5-ти сторінок, текстовий
редактор – Microsoft Word, орієнтація – книжкова,
поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman,
кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
 Перший рядок – назва доповіді (великими
літерами, шрифт жирний, вирівнювання по
центру).
 Другий – прізвище та ініціали автора (шрифт
жирний, вирівнювання по правому краю).
 Третій – курс та місце навчання (роботи), посада,
науковий ступінь, учене звання.
 Далі – текст доповіді, вирівнювання – по ширині.
 Діаграми,
схеми,
таблиці
та
формули
оформлюються відповідно до ГОСТ 2.105-95;
кожна ілюстрація, діаграма, схема повинні бути
підписані, таблиця – мати назву; малюнки та
фотографії в тексті не приймаються;
 Посилання у тексті оформляються у квадратних
дужках – [2, с. 56], де перше число означає
порядковий номер у списку використаних джерел,
друге – номер сторінки.
 Список використаних джерел розміщується
наприкінці тексту і повинен бути оформлений
відповідно до чинних стандартів бібліографічного
опису (див.: Бюлетень ВАК України №3 за
2008 рік).
 Електронний варіант файлу має бути названий
прізвищем автора роботи і записаний у форматі
.doc (наприклад, Іваненко.doc).

