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Організаційний комітет: 
Федяєва В.Л. – д.п.н., професор, 
заслужений працівник освіти України, 
проректор з наукової роботи; 
Шапошников К.С. – д.е.н., професор, 
декан факультету економіки і 
менеджменту, голова Херсонського 
обласного осередку Всеукраїнської 
асоціації політичної економії; 
Демченко О.Г. – к.е.н., доцент, завідувач 
кафедри економічної теорії; 
Станкевич Ю.Ю. – к.е.н., доцент, 
заступник завідувача кафедри економічної 
теорії; 
Соловйова Н.І. – д.е.н., професор кафедри 
менеджменту і адміністрування; 
Федяєва М.С. – старший викладач кафедри 
економічної теорії, заступник декана з 
організаційно-виховної роботи та 
працевлаштування; 
Римантас Сташис – PhD, професор 
економіки, завідувач кафедри менеджменту 
Клайпедського університету, Литва; 
Едвін Португал – PhD, професор 
економіки державного університету штату 
Нью-Йорк у Потсдамі, США. 
 

Мета науково-практичної конференції: 
Залучення економістів до науково-
практичної діяльності для стимулювання і 
підтримки наукового розвитку в Україні. 
 

До участі у конференції запрошуються: 
студенти, науковці, докторанти, аспіранти 
та здобувачі, викладачі ВНЗ, фахівці з 
економіки та фінансів, підприємці, 
представники органів державної влади та 
місцевого самоврядування. 

 
Для участі у конференції необхідно 
до 9 грудня 2015 року (включно): 

 
I. Заповнити on-line заявку на участь у 
конференції, на яку можна перейти за 
посиланням: on-line заявка. 
 
II. Надіслати оргкомітету: 
• тези доповіді; 
• сплатити організаційний внесок та 

надіслати відскановану квитанцію 
(внесок сплачується лише після 
отримання тез доповіді). 
 

Вартість організаційного внеску складає: 
180 гривень (для учасників з України). 
Організаційний внесок покриває витрати, 
пов’язані з макетуванням та друком збірнику, 
а також поштовою пересилкою усім авторам. 
 
Електронна адреса оргкомітету: 
econom.conf@stateuniversity.ks.ua  
 
Назви файлів мають бути підписані 
відповідно до прізвища та ініціалів 
учасника конференції. 
 
Наприклад: Кулініч О.П._Квитанція 
                       Кулініч О.П._Тези 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGRZckNFR1RnaFQ3R3FvTkhtMi1WcFE6MQ
mailto:econom.conf@stateuniversity.ks.ua


        

Секційні засідання за наступними 
напрямками: 

 
1. Сучасні економічні теорії. 
2. Глобальна економіка та міжнародні 
економічні відносини. 
3. Економіка та трансформація 
управління національним господарством. 
4. Управління змінами. 
5. Управління знаннями. 
6. Економіка підприємства та 
корпоративне управління: сучасні 
трансформаційні процеси. 
7. Проблеми відтворення людського 
капіталу. 
8. Проблеми менеджменту та 
маркетингу в умовах глобалізації. 
9. Трансформація продуктивних сил та 
сучасні особливості розвитку 
регіональної економіки. 
10. Інноваційно-інвестиційні стратегії. 
11. Економіка природокористування та 
сучасні проблеми охорони 
навколишнього середовища. 
12. Демографія, соціальна економіка і 
політика в умовах глобалізації ринку 
праці. 
13. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. 
14. Фінанси, гроші і кредит. 
15. Сучасні математичні методи, моделі 
та інформаційні технології в економіці. 
16. Пріоритети розвитку логістики в 
умовах глобалізації. 
17. Правове забезпечення 
підприємницької діяльності. 
18. Сучасні проблеми бізнес-освіти. 

Офіційні мови конференції: 
українська, російська та англійська. 
 
Форма участі: дистанційна. 
Збірник тез та сертифікат учасника будуть 
надіслані після проведення конференції на 
поштову адресу, вказану в анкеті, до  
29 грудня 2015 року. 

 
Вимоги до тез доповідей: 

 
 Обсяг тез – не більше 5-ти сторінок при 

форматі сторінки А4, орієнтація книжкова. 
 Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм. 
 Шрифт – Times New Roman, кегель – 14. 
 Міжрядковий інтервал – 1,5. 
 Абзацний відступ – 1,25 см. 
 Вирівнювання по ширині. 
 Список літератури – не більше 5 джерел. 
 Рисунки мають бути скомпоновані у 

вигляді єдиного об’єкту. 
 Тези не підлягають додатковому 

редагуванню, тому вони мають бути 
ретельно перевірені. 

 Відповідальність за висвітлений матеріал у 
тезах несуть автори доповідей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зразок оформлення тез доповіді: 
 

Секція: Економіка галузевих ринків. 
 

Кулініч О. П. 
аспірант кафедри економічної теорії 

Херсонського державного університету 
м. Херсон, Україна 

 
ФОРМУВАННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ 
ЕКОНОМІКИ 

 
Текст текст текст…[1, с. 11] 
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