
 

НАВЧАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СУЛХАН-САБА ОРБЕЛІАНІ 

(Тбілісі, Грузія) 
 

за підтримки 

ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ 

ЕКОНОМІКИ ТА ІННОВАЦІЙ 

(Одеса, Україна) 

 
 

Шановні колеги! 

Запрошуємо вчених і провідних фахівців в галузі економіки та суміжних дисциплін взяти 

участь у Міжнародній науково-практичній конференції на тему «Інтеграція бізнес-структур: 

стратегії та технології», яка відбудеться у дистанційній формі 24 лютого 2017 року на базі 

факультету бізнесу Навчального університету Сулхан-Саба Орбеліані у місті Тбілісі, Грузія. 

До участі у Міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ 

та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються 

дослідженнями у сфері економічних наук. 
 

 ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

  

 Секція 1. Економічна теорія та нобелелогія: сучасні здобутки. 

 Секція 2. Світове господарство та міжнародні економічні відносини: розвиток та забезпечення 

економічної безпеки. 

 Секція 3. Економіка та управління національним господарством, національні моделі 

економічних систем. 

 Секція 4. Підприємництво, торгівля, туризм та бізнес-культура: проблеми розвитку 

Причорноморського регіону. 

 Секція 5. Економіка підприємства та корпоративне управління: сучасні інтеграційні процеси. 

 Секція 6. Креативна економіка та людський капітал: проблеми управління знаннями. 

 Секція 7. Проблеми менеджменту та маркетингу в умовах інтеграції бізнес-структур. 

 Секція 8. Регіональна економіка та транскордонне співробітництво. 

 Секція 9. Економіка природокористування та сучасні проблеми охорони навколишнього 

 середовища. 

 Секція 10. Демографія, соціальна економіка і політика в умовах інтернаціоналізації ринку 

праці. 

 Секція 11. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: національні особливості та світові тенденції. 

 Секція 12. Фінанси, страхування та біржова справа: інноваційно-інвестиційні стратегії. 

 Секція 13. Сучасні математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. 

 Секція 14. Правове забезпечення підприємницької діяльності. 

 Секція 15. Сучасні проблеми бізнес-освіти. 

 

 КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ 
 

Координати організаційного комітету конференції в Грузії: 

The Faculty of Business of the Sulkhan-Saba Teaching University 

Natia Gogolauri – Dean of the Faculty. Email: n.gogolauri@sabauni.edu.ge 

Координати організаційного комітету конференції в Україні: 

Шумилова Тетяна, молодший науковий співробітник 

Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій 

Тел. роб.: +38 (048) 709 38 69; Тел. моб.: +38 (093) 253 57 15; E-mail: shumilova@iei.od.ua 

mailto:n.gogolauri@sabauni.edu.ge
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 ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 Natia Gogolauri, Professor, Dr. of Economics, Head of Faculty of Business, Sulkhan-Saba 

Orbeliani Teaching University (SABAUNI), Georgia. 

 Ekaterine Natsvlishvili, Ph.D. Professor of Management, Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching  

University, Director at the European Center of Law, Economic and Management, Tbilisi, Georgia. 

 Andrzej Pawlik, Profesor, dr hab., Head of the Institute for Entrepreneurship and Innovation, 

State University of Jan Kochanowski, Poland. 

 Bogoyavlenska Yuliya, Ph.D, Assistant Professor in Economy, Department of Personnel 

Management and Labour Economics, Zhytomyr State Technological University, Ukraine. 

 Galina Ulian Professor, Dr. of Economics, Dean of Faculty of Economic Sciences, State 

University of Moldova. 

 Kostyantin Shaposhnykov, Professor, Dr. of Economics, Head of Black Sea Research Institute of 

Economy and Innovation, Ukraine. 

 Lina Pieliene, Associate Professor of Marketing, Dr. of Economics, Department of Marketing, 

Vytautas Magnus University, Lithuania. 

 Yuliana Dragalin, Dr. of Economics, Associate Professor, Dean of Faculty of Economic Sciences, 

Free International University, Moldova. 

 Olga Chwiej, Associate Professor, Dr. of Economics, freelancer scientist, Poland. 

  

 Для участі у конференції необхідно не пізніше 24 лютого 2017 року: 

 - надіслати на електронну адресу Оргкомітету в Україні shumilova@iei.od.ua тези доповіді, 

підготовлені у текстовому редакторі Microsoft Word; 

 - заповнити заявку щодо участі у конференції (посилання). 
  

 Поштова відправка друкованого збірника тез та сертифіката учасника запланована на  

27 березня 2017 року. 

  

 Після розгляду Оргкомітетом конференції отриманих матеріалів на електронну адресу 

автора буде відправлено повідомлення щодо прийняття матеріалів та реквізити для оплати 

витрат (підготовка до друку та публікація тез, а також для сплати витрат поштової 

відправки). Після отримання оргкомітетом копії документу про оплату учаснику буде 

повідомлено (електронною поштою) терміни та умови отримання друкованого варіанту 

збірника тез та сертифіката учасника*. 

  

 *Сертифікат може вважатися документом, який підтверджує міжнародний досвід кандидата 

на отримання звання доцента та професора відповідно до нового Порядку затвердження 

рішень про присвоєння вчених звань, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 19 серпня 2015 року № 656. 

  

 Матеріали конференції видаватимуться у вигляді збірника тез доповідей (в електронному та 

друкованому варіантах). Тези можуть бути написані грузинською, англійською, 

українською, російською мовами. 
  

 Вартість участі у конференції для громадян України становить 400 грн. (для громадян 

інших країн – $25). Усіх учасників конференції буде забезпечено збірником тез конференції 

та сертифікатом про участь. Учасники конференції матимуть можливість презентувати 

збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції. 

  

 Реквізити для оплати будуть відправлені учасникам конференції одночасно з 

інформацією оргкомітету щодо прийняття наданих матеріалів. Копію квитанції про 

оплату слід обов’язково направити на електронну адресу оргкомітету не пізніше 

вказаного у календарі конференції терміну. 

mailto:shumilova@iei.od.ua
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 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

 Тези доповіді надаються лише електронною поштою. Обсяг тез – до п’яти повних сторінок 

формату А4 (297х210 мм), включаючи рисунки, таблиці, список літератури. 

 Список використаної літератури розміщується наприкінці тексту і оформлюється згідно 

положень. 

 Посилання по тексту розміщують у квадратних дужках. 

 Тези слід набирати в текстовому редакторі Microsoft Word, гарнітура Times New Roman, 

розмір: для основного тексту 14 пт., для переліку літературних джерел   12 пт.), 

міжрядковий інтервал – полуторний. Поля тексту: верхнє – 30 мм, нижнє – 25 мм, ліве –  

30 мм, праве – 20 мм. 

 Формули та позначення набирати у редакторі формул MathType 6.0 або Microsoft Equation 

3.0, як окремий об'єкт. 
 

Матеріали, що оформлені з відхиленнями від встановлених вимог, не приймаються 

для розміщення на дискусійному полі конференції та подальшої публікації. 
 

 ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

Секція: Інтеграційні процеси та їх вплив на світове господарство 
 

Іващенко М. С., аспірант, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

м. Київ, Україна 

Гусєв О. В., к.т.н., доцент,
 

Національний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 
 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ  

СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Формули та позначення набирати у редакторі формул MathType 6.0 або Microsoft Equation 3.0, як 

окремий об'єкт розмірами: змінна - 14 пт, великий індекс - 10 пт, малий індекс - 8 пт, великий 

символ - 18 пт, малий символ - 12 пт; кирилиця, грецька та цифри - прямі, латиниця -  курсив 
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Матеріали, що оформлені з відхиленнями від встановлених вимог, не приймаються для 

розміщенні на дискусійному полі конференції та подальшої публікації.  
 

Література: 

1. Тeo К. Application of least-squares boundary residual method to the analysis dielectric rod // IEEE Trans. – 

1995. – V. MTT.-38. – №8. – P. 1092-1095. 

2. Розин А.И. Восстановление изображения методом частотной коррекции / А.И. Розин, Ю.А. Король // 

Электронная связь. – 2000. – №8. – С. 69-71. 

3. Арман Н. Ортогональные преобразования / Н. Арман, Р. Рибо / Пер. с нем. / Под ред. А.Р. Томенко. – 

М.: Связь, 1980. – 248 с. 

 
Шановні колеги! Інформуємо також про те, що у разі необхідності Ви маєте можливість 

замовити офіційну послугу перевірки на плагіат Вашого наукового дослідження (дисертація, 

автореферат, стаття тощо) за допомогою ліцензованого програмного забезпечення з 

наданням офіційного звіту на бланку установи, звернувшись до контактної особи. 
 

Контактна особа: 

Шумилова Тетяна, молодший науковий співробітник  

Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій 

Тел. роб. +38 (048) 709-38-69; Тел. моб. +38 (093) 253-57-15; Email: shumilova@iei.od.ua 

mailto:shumilova@iei.od.ua

