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Шановні науковці, 

фахівці різних сфер господарювання! 
 

Кафедра економіки, права та управління бізнесом Одеського національного 

економічного університету запрошує Вас 25-26 вересня 2020 року прийняти 

участь у роботі VII Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-

правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та 

перспективи». 

Метою конференції є обговорення актуальних проблем господарювання у 

сучасних умовах в економічній і юридичній площині та формування пропозицій 

відносно шляхів їх вирішення. 

Запрошуються: науковці українських та зарубіжних закладів вищої освіти, 

аспіранти, докторанти, студенти, представники органів державної влади й 

місцевого самоврядування, підприємці. 

 
Тематичні напрями роботи конференції: 

Секція 1. Механізми управління економікою на галузевому, міжгалузевому 

та регіональному рівнях. 

Секція 2. Планування та прогнозування розвитку бізнес-середовища. 

Секція 3. Правові аспекти розвитку підприємницького середовища в Україні. 

 

Робочі мови конференції: 

українська, російська та англійська. 

 
Для участі в конференції необхідно: 

До 29 червня 2020 р. (включно) подати заявку на участь у конференції, 

заповнивши анкету учасника конференції. 

До 11 вересня 2020 р. (включно) – надіслати на електронну адресу 

Оргкомітету конференції k.epub_conf@ukr.net такі документи: 

✓ тези доповідей (оформлені за вимогами) файлом з назвою, що містить 

прізвище першого автора та номер секції (наприклад, тези_ Ivanov-2); 
✓ відскановану (сфотографовану) копію платіжного доручення про переказ 

організаційного внеску (реквізити для оплати надсилаються окремим листом 

після підтвердження прийняття матеріалів). 

 

Календар конференції: 

29 червня 2020 р. – кінцевий термін прийому заявок на участь у роботі 

конференції. 

11 вересня 2020 р. – кінцевий термін прийому тез доповідей, підтвердження 

сплати організаційного внеску. 

25 вересня 2020 р. – розміщення матеріалів на сайті, обговорення доповідей 

конференції. 

1 жовтня 2020 р. – розсилка матеріалів конференції авторам. 

 

https://forms.gle/ByB7gcaPLdvRy4uB7


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

1. Тези не повинні перевищувати трьох повних сторінок друкованого тексту 

(включаючи таблиці та рисунки) на листах формату А4, набраного у редакторі 

Microsoft Word. 

2. Шрифт – Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал – одинарний, 

абзацний відступ – 1 см; поля – 2 см з усіх боків. 

3. У верхньому правому куті першої сторінки рукопису зазначається: 

прізвище та ініціали автора/співавторів (не більше трьох) – напівжирний курсив; 

нижче – науковий ступінь, вчене звання, рядком нижче – посада, навчальний 

заклад, місто – курсивом. У разі підготовки тез доповіді студентом, обов’язково 

наводиться інформація про наукового керівника: прізвище та ініціали, науковий 

ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад. 

Через рядок зазначається назва доповіді великими літерами; шрифт 

напівжирний. Нижче (через рядок) – текст доповіді (тез). 

4. Для назв таблиць використовувати шрифт 12, жирний. Для назв рисунків 

– шрифт 12, напівжирний курсив. Формули розміщують по центру, нумерацію 

формул здійснюють по правому куту.  

5. Після тексту доповіді через один пустий рядок наводиться список 

використаних джерел на мові оригіналу відповідно ДСТУ 8302:2015. Джерела 

інформації нумеруються відповідно з порядком звернення до них у тексті. 

Посилання на джерело і сторінки подається у квадратних дужках.  
 

Зразок оформлення тез 

Іванов І.В. 

к.е.н., доцент,  

доцент кафедри економіки, права та управління бізнесом, 

Одеський національний економічний університет, 

м. Одеса 

 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст [1, с. 25]. 

 

Список використаних джерел 

 

 

Оргкомітет залишає за собою право на відбір тез за ступенем актуальності та 

відповідності тематиці конференції, їх редагування і скорочення тексту. 

 

До початку роботи конференції планується випуск збірника матеріалів 

конференції в друкованому та електронному варіантах 
 

Електронний варіант збірника буде розміщено у репозитарії 

Одеського національного економічного університету eONEUIR 



ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ  
 

Для участі у роботі VII Міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та 

перспективи» необхідно заповнити анкету учасника за посиланням: 

https://forms.gle/ByB7gcaPLdvRy4uB7 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Організаційний внесок становить: 

- очна участь (електронний сертифікат + електронний варіант збірника) – 

350 грн (для студентів – 100 грн); 

- очна участь (друкований сертифікат + друкований варіант збірника) –  

500 грн (для студентів – 250 грн); 

- заочна участь (електронний сертифікат + електронний варіант  

збірника) – 200 грн (для студентів – безкоштовно); 

- заочна участь (друкований сертифікат + друкований варіант збірника) – 

350 грн (для студентів – 150 грн). 

У разі прийняття тез до друку реквізити для оплати оргвнеску будуть 

відправлені учаснику конференції одночасно з інформацією щодо прийняття 

наданих матеріалів. 

Додатково учасники сплачують витрати, пов’язані з пересилкою друкованого 

збірника матеріалів конференції (електронний варіант збірника матеріалів 

конференції надсилається безкоштовно, та розміщується в репозитарії ОНЕУ). За 

кожен додатковий екземпляр (для співавтора) необхідно додатково сплатити 100 

грн. 

 

 

Заочна участь у конференції докторів наук та науковців установ-партнерів (за 

умови отримання електронного сертифікату та електронного варіанту збірника) є 

безкоштовною. 

 

 

У разі очної участі у конференції учасники самостійно сплачують витрати, 

пов’язані з проїздом, проживанням та харчуванням. За бажанням буде здійснено 

бронювання місць у готелі. 

 

   Матеріали конференції (тези) від студентів публікуються за 

умови наявності рецензії наукового керівника або за умови обов’язково зазначення 

прізвища, посади та місця роботи наукового керівника, що рекомендував 

студента до участі у конференції (вказується після прізвища автора 

матеріалів). 
 

https://forms.gle/ByB7gcaPLdvRy4uB7


Додаткові можливості 

 
Учасники конференції можуть подати статті до фахового видання Одеського 

національного економічного університету 

 

«Вісник соціально-економічних досліджень» 

 
 

 

 

 

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких 

можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових 

ступенів доктора і кандидата наук, за галуззю «Економічні науки» згідно з 

Наказом Міністерства освіти і науки України №  528 від 29.12.2014 р. 

Збірник зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань в 

м. Парижі (International ISSN-center) - ISSN 2313-4569. 
 

 

Міжнародна індексація, архіви та каталоги: 

− міжнародна наукометрична платформа для просування 

наукових досягнень Index Copernicus International (Польща) (ICV 2016: 

69.67) 

− міжнародний каталог періодичних видань 

− міжнародна база наукових робіт з економіки 

− міжнародна бібліографічна база даних Google Scholar 

− науковий інформаційний простір СОЦІОНЕТ 

− Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 

− Електронний архів Одеського національного економічного університету 

 

Ознайомитись з вимогами до оформлення статей можна на сайті: 

http://vsed.oneu.edu.ua  

 

 

Публікація у збірнику оплачуються окремо 

http://vsed.oneu.edu.ua/files/nakaz_mon_1528-29122014.pdf
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24782531&org=Socio-economic%20Resea,p24782531,3.html
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24782531&org=Socio-economic%20Resea,p24782531,3.html
https://scholar.google.com.ua/citations?user=4ojfI98AAAAJ&hl=uk
http://vsed.oneu.edu.ua/


Організаційний комітет конференції 
 

Звєряков М. І. – доктор екон. наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений 

діяч науки і техніки України, ректор ОНЕУ. 

Ковальов А. І. – доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи ОНЕУ. 

Сментина Н. В. – доктор екон. наук, професор, завідувачка кафедри економіки, права та 

управління бізнесом ОНЕУ. 

Марчевски Иван – доктор наук, доцент, ректор Господарської академії «Дімітр Ценов»     

(м. Свіштов, Болгарія). 

Глуц Кшиштоф – доктор наук, доцент, директор Малопольської школи публічного 

адміністрування Економічного університету в Кракові (м. Краків, Польща). 

Мейзлік Ладіслав – канд. екон. наук, доцент, декан факультету фінансів та бухгалтерського 

обліку Вищої школи економіки (м. Прага, Чехія). 

Зборіна І. М. – канд. екон. наук, доцент, декан економічного факультету Поліського 

державного університету (м. Пінськ, Республіка Беларусь). 

Уманець Т. В. – доктор екон. наук, професор, старший науковий співробітник відділу 

розвитку підприємництва Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України (м. Одеса). 

Карпов В. А. – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки, права та управління 

бізнесом, начальник НДЧ ОНЕУ. 

Шаталова Л. С. – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки, права та управління 

бізнесом ОНЕУ. 

Старченко А. Ю. – канд. юр. наук, старший викладач кафедри економіки, права та управління 

бізнесом ОНЕУ. 

Фіалковська А. А. – канд. екон. наук, старший викладач кафедри економіки, права та 

управління бізнесом ОНЕУ. 

 

 

Адреса організаційного комітету: 
Кафедра економіки, права та управління бізнесом 

Одеський національний економічний університет 

вул. Преображенська, 8, 65026, м. Одеса, Україна 

тел. +38 (048) 723-32-56 

е-mail: k.epub_conf@ukr.net 

 

 
Координатори конференції: 

Шаталова Людмила Семенівна (загальні організаційні питання), тел. моб: 0667059933 

Фіалковська Анастасія Андріївна (фінансові питання),  тел. моб: 0674876425 

Старченко Антон Юрійович (питання щодо видавничої діяльності), тел. моб: 0675802194 

 

 

Сподіваємося на Вашу зацікавленість і співпрацю! 

 Будемо вдячні за поширення інформації серед колег  

та інших зацікавлених осіб. 

 

З повагою,  

Організаційний комітет 

mailto:k.epub_conf@ukr.net

