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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

До участі в Інтернет-конференції запрошуються: представники підприємств (організацій), 

студенти, аспіранти, докторанти, викладачі й співробітники ВНЗ, вчені та усі зацікавлені 

особи 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Секція 1.  Трансформаційні процеси в сучасній економіці України. Управління 

інноваційним розвитком країни   

Секція 2. Інституційні передумови інноваційного розвитку та проблеми економічної безпеки 

Секція 3. Тренди інноваційного вектору розвитку регіонів 

Секція 4. Інноваційні фактори підвищення потенціалу розвитку суб’єктів господарювання 
  

 

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:  

 

 надсилається в електронному виді на електронну адресу, яку Ви вказали в заявці; 

 розміщується в електронному виді на сайті Кафедри економічних систем і управління 

інноваційним розвитком ОНПУ (http://beiti.opu.ua/chairs) та Наукового порталу 

«Економіка: реалії часу» http://economics.opu.ua/ 

 за потреби розсилається один екземпляр в друкованому вигляді за адресою, вказаною 

у заяві на участь в конференції 
 

Тези, що не відповідають вимогам та не подані у встановлений термін не розглядаються. 

Підтвердження про отримання та опублікування тез буде повідомлено Вам на е-mail. 

 

http://economics.opu.ua/


Передбачається заочна форми участі в роботі конференції. Організаційний внесок за участь в 

конференції складає: 

 100 грн. у випадку заочної участі з отриманням електронного варіанту збірника тез 

на порталі «Економіка: реалії часу» http://economics.opu.ua; 

 140 грн. у випадку заочної участі з отриманням паперового збірника тез. 

Оплата здійснюється за обробку матеріалів, представлених до участі в конференції, друк 

збірки тез та поштові послуги щодо розсилки збірників тез авторам. У разі невідповідності 

надісланих матеріалів вказаним вимогам, кошти не повертаються. 
 

РЕКВІЗИТИ ОПЛАТИ: 

 

Отримувач: Черепанова Наталія Олександрівна. Картка Приватбанку 5168742210988949 

Призначення платежу: «Поповнення рахунку. Прізвище, Ім’я, По-Батькові» 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

1.До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше. 

2.Мови конференції – укр., англ., болгар., рос. 

3. Обсяг тез – рівно 2 сторінки; 

4. Формат паперу А4; шрифт тексту Times New Roman Cyr; висота кеглю – 14; міжрядковий 

інтервал 1; поля з усіх боків по 2 см. Назва доповіді – по центру, великими літерами 

напівжирним шрифтом. Після назви пустий рядок, потім ініціали та прізвище автора 

напівжирний курсив, науковий ступінь, вчене звання, назва установи або навчального 

закладу курсив, вирівнювання по центру. Після основного тексту наводиться список 

використаних джерел, оформлений за вимогами ДСТУ 7.1-2006. 

5.Використання ілюстративних матеріалів в тезах повинно бути мінімальним. Всі рисунки 

мають бути згруповані як єдиний об’єкт. 

6.Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в 

тексті. Посилання на джерело і сторінки в ньому подаються в квадратних дужках. Список 

літератури наводиться наприкінці тез згідно з встановленими стандартами. 

 

За зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тексту тез доповідей автор несе 

особисту відповідальність. 

 

УВАГА! 

 Надсилання тез доповідей, заявки на участь у конференції та сканкопію квитанції про 

оплату друку тез здійснюється не пізніше 26 травня 2021 року виключно через електронний 

ресурс conf.esmid@gmail.com  У разі невідповідності вимогам отриманих оргкомітетом 

документів прийом тез не проводиться. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://economics.opu.ua/confs/conf_ipr_2014.html
http://investycii.org/pres-relizy/mizhnarodna-naukovo-praktychna-internet-konferentsiya-problemy-upravlinya-eksportno-importnoyu-diyalnistyu.html#re
mailto:conf.esmid@gmail.com


ОРГАНИЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 
Голова 

організаційного 

комітету: 

Забарна Елеонора Миколаївна, завідувач кафедри економічних систем і 

управління інноваційним розвитком (ЕСУІР) ОНПУ,  

д.е.н., професор 

Члени 

організаційного 

комітету: 

Марущак Володимир Петрович, Одеський регіональний інститут державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України, 

д. держ. управл., професор 

 

Гєгєчкорі Олександр Вахтангович, Національна академія Національної гвардії 

України, полковник, доцент кафедри соціальних і правових дисциплін 

 

Христо Крачунов, 

Технічний університет м. Варна (Болгарія), 

д-р інж., доцент 

Відповідальні 

організатори 

комітету: 

Чередниченко Володимир Анатолійович, к.е.н., доцент кафедри ЕСУІР ОНПУ 

Задорожнюк Наталія Олексіївна, к.е.н., доцент кафедри ЕСУІР ОНПУ 

Технічні 

редактори: 

Годинська Ірина Григорівна, секретар кафедри ЕСУІР 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Забарна Елеонора Миколаївна (048) 705-83-95. 

Чередниченко Володимир Анатолійович (048) 705-86-13, моб. +38-097-4828124 

 eMail conf.esmid@gmail.com 
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ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

 

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ 

  

В.А.Руденко, к.е.н., доцент 

Одеський національний  

політехнічний університет 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [1, с. 13]. 

 

Список використаних джерел 

1. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. / Пер. 

с франц. – М.: Наука, 1996. – 589 с. 

 

 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

 

Прізвище  

Ім’я  

По-батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Місце роботи / навчання (повністю)  

Посада / спеціальність, освітньо-кваліфікаційний 

рівень, курс (для студентів) 

 

Науковий керівник 

(для аспірантів та студентів) 

 

Назва доповіді  

Номер та назва тематичного напрямку  

Телефони (робочий, домашній, мобільний)  

E-mail для листування  

Адреса надсилання збірника (за потреби)  

 


